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Įžanga
Projektų valdymas Europos lygmeniu yra unikalus dėl savo tarpvalstybinio pobūdžio.
Atsižvelgdamos į tai, Airijos nacionalinė agentūra „Léargas“ ir Islandijos nacionalinė
agentūra „Rannis“ nusprendė surengti 2 dienų trukmės tarptautinio bendradarbiavimo
veiklos (TCA) mokymus Dubline Europos lygmens projektų valdymo tema. Šie mokymai
subūrė tiek naujus, tiek patyrusius Europos projektų koordinatorius ir suteikė galimybę
nagrinėti kylančius iššūkius, pasidalinti sėkminga patirtimi ir priemonėmis (metodais),
įgalinančiomis dirbti efektyviai.
Apie projektų valdymą jau yra parašyta daugybė knygų, todėl nenorėjome parašyti dar
vienos. Mūsų tikslas buvo mokytis iš tų, kurie turi faktinės patirties valdant Europos
lygmens projektus, todėl šio leidinio turinys parengtas remiantis ekspertų diskusijomis ir
patirtimi, sukauptu TCA seminaruose ir plenariniuose posėdžiuose. Tai Europos projektų
vadovų leidinys, skirtas kitiems Europos projektų vadovams.
Šis leidinys – praktinė pagalbinė priemonė, kurią tikimasi papildyti ir patobulinti, toliau
mokantis iš mūsų naudos gavėjų, t. y. dalijantis naujais metodais ir gerąja praktika valdant
Europos lygmens projektus.
Didžiausias šių dvi dienas trukusių naudingų mokymų atradimas – akivaizdžiai svarbus
komunikacijos ir ryšių užmezgimo vaidmuo, siekiant sėkmingo Europos lygmens projekto
valdymo.
Šis leidinys padalytas į keturias temas:
•
•
•
•

tarptautinės komandos kūrimas;
projekto valdymas tarptautinėje komandoje;
kokybės valdymo įtraukimas į tarptautinį projektą;
tarptautinio projekto rezultatų plėtojimas.

Padėkos
Pirmiausia, norėtume padėkoti šių TCA mokymų dalyviams už energiją ir geranoriškumą,
dalyvaujant renginyje. Per šias dvi dienas jie dalijosi savo išmintimi, patirtimi, metodais,
priemonėmis ir, svarbiausia, savo entuziazmu bendradarbiauti rengiant Europos lygmens
projektus. Tikimės, kad efektyviai viską užfiksavome ir šia informacija galės dalytis bei naudotis esami ir būsimi Europos projektų koordinatoriai ir partneriai.
Norime padėkoti Paul Guest („Orientra Consulting“), kuris rūpinosi visu renginiu, Islandijos
nacionalinės agentūros „Rannis“ atstovėms Margrét Sverrisdóttir ir Margrét Jóhannsdóttir, prisijungusioms prie mūsų renginio, bei seminaro tarpininkams Nora Furlong, Siobhán
Wallace, Petar Dukic ir Denise Shannon.
Galiausiai norėtume padėkoti Ivanna D’Archy, kuri kruopščiai fiksavo ir kaupė šio dinamiško
renginio rezultatus, kad galėtume parengti šį leidinį.
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Tarptautinės projekto komandos kūrimas
Nuo projekto paraiškos pildymo iki įgyvendinimo
Projekto komandos kūrimas yra įvairialypis
ir svarbus bet kuriam sėkmingam projektui.
Svarbus aspektas – komunikacijos tarp
partnerių kaita nuo paraiškos etapo iki
projekto patvirtinimo ir įgyvendinimo
etapo. Teikiant paraišką ir turint
trumpalaikį tikslą – užpildyti paraiškos
formą (tai paprastai prižiūri koordinatorius),
komunikacija yra tiesioginė ir efektyvi bei
nukreipta į bendro tikslo siekimą. Partneriai
dalijasi informacija apie savo patirtį, darbą
ir kompetencijas, susijusias su projekto
tema ir jo įgyvendinimu. Jie jaučiasi
komfortiškai. Šis etapas apima tiesioginį
keitimąsi informacija, ribotą sprendimų
priėmimą ir aiškiai apibrėžtus reikalavimus.
Tarptautinio konsorciumo nariai vis dar

stengiasi surasti savo vietą grupėje ir
išsiaiškinti savo vaidmenį teikiant paraišką
dėl partnerystės. Tai matyti iš dalyvių
nurodytų stiprybių, kurios atlieka svarbų
vaidmenį užpildant paraiškos formą
ir renkant informaciją. Tarptautinio
konsorciumo nariai pasirodo kiek galėdami
geriausiai, greitai ir veiksmingai atsakydami
į klausimus. Paraiškos pildymo etapo
metu komunikacija iš pradžių yra vidinė
ir apsiriboja projekto komandos nariais.
Perėjimo nuo paraiškos pildymo ir teikimo
iki projekto patvirtinimo stadijos valdymas
yra sudėtingas procesas, kurio metu
trumpalaikiai tikslai pavirsta į ilgalaikius
uždavinius, o tikslai bei siekiai tampa
realybe.

Ryšių užmezgimas yra svarbus kiekvieno projekto perspektyvių, sėkmingų
rezultatų plėtojimo bei jų būsimo tvarumo veiksnys. Tai turi įtakos visoms
projekto valdymo sritims ir formuoja vyraujančią projekto koncepciją.
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Komandos dinamikos suvokimas
Patvirtinus projektą, dėmesys nukrypsta
į užduočių atlikimą, siekiant projekto
tikslų. Svarbu sukurti efektyvią ir glaudžią
komandą bei sąmoningai įvertinti
komandos dinamiką visuose projekto
etapuose. Tai svarbu, kai keičiasi partnerio
komandos nariai. Atkreipkite dėmesį, kas
yra jūsų komandoje, ir atminkite, kad visi
nariai turi skirtingo lygio stiprybių, patirties,
žinių ir įgūdžių.

Šios savybės turi būti įvertintos, norint
užkirsti kelią galimai iškilsiantiems
sunkumams įgyvendinant projektą.
Tai mažina prastos grupės dinamikos
požymius, pavyzdžiui, konfliktus, ir
prisideda prie efektyvaus klausymosi,
abipusio pasitikėjimo skatinimo, patirties
vertinimo, stiprina įsitraukimą ir komandos
motyvaciją, siekiant sėkmingų projekto
tikslų.

Patarimai!
¾ Atidžiai apgalvokite projekto valdymo struktūrą ir išanalizuokite sprendimo priėmimo
procesus, įsitikindami, ar visų narių nuomonė išgirstama, kadangi struktūra turės įtakos
komandos elgesiui ir funkcionalumui.
¾ Ugdykite savimonę ir įtraukios lyderystės metodus, pripažindami egzistuojantį
pasąmoningą šališkumą ir nuomonę apie kitus. Atpažinkite unikalias savybes, kurias
kiekvienas komandos narys atsineša į konsorciumą, ir įvertinkite visas pastangas.
Priklausymo konsorciumui jausmas yra kelias siekti sėkmingų projekto rezultatų.
¾ Vadovaukitės projekto aprašu bei projekto uždaviniais, kad komandos nariai žinotų
savo indėlio svarbą. Tai padeda išlaikyti motyvaciją ir įsitraukti į procesą.
¾ Visi komandos nariai turi žinoti savo įprastus komunikacinius įpročius. Pavyzdžiui, kai
kurie asmenys greitai atsako į el. laiškus, kiti – ne; vieniems labiau patinka bendrauti
„Skype“, kitiems – el. paštu. Stenkitės išsiaiškinti lūkesčius ir tai, kas laikoma gerąja
praktika.
¾ Sukurkite bendrą kalbą ir projekte vartojamų sąvokų supratimą, pavyzdžiui,
parengdami projekto terminų žodynėlį.
¾ Plėtokite pasitikėjimo kultūrą:
○ sukurdami teigiamus santykius, išsiaiškindami komandos narių poreikius;
○ spręsdami konfliktus ir pateikdami atsiliepimą;
○ demonstruodami teisingą vertinimą, išklausydami komandos narių nuomonę ir
idėjas ir greitai reaguodami į problemas bei jas spręsdami;
○ išlaikydami nuoseklumą valdant projekto įsipareigojimus ir nustatant elgesio
su komandos nariais taisykles.
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Tarpkultūrinio supratimo skatinimas ir
tarptautinės mąstysenos plėtojimas
Nepaisant santykių, kurie yra susiklostę
tiek tarp naujų, tiek tarp jau anksčiau kartu
dirbusių komandos narių, svarbu, kad visi
komandos nariai mąstytų tarptautiniu
lygmeniu.

Nors didelis dėmesys skiriamas jų
asmeniniam kontekstui ir projekto vertei,
verta daugiau atsižvelgti į projekto
rezultatus Europos kontekste.

Patarimai!
¾ Atminkite, kad projekto tema subūrė komandą dirbti kartu, suteikdama bendrą
pagrindą nuo pat pradžios. Pasinaudokite tuo kaip atspirties tašku analizuoti vieni kitų
kultūrą. Tai padės suvokti kultūrinį projekto kontekstą, skatins tarpusavio supratimą ir
padės identifikuoti bendras patirtis.
¾ Suteikite galimybę komandos nariams dalytis savo metodais ir principais dėl skirtingų
projekto aspektų, kadangi kai kurie gali būti būdingi konkrečiai kultūrai. Atminkite, kad
tas pats metodas gali būti veiksmingas ne visose šalyse. Svarbu leisti naudotis skirtingų
metodų įvairove.
¾ Dėmesio sutelkimas tik į techninius aspektus ir kultūrinių aspektų ignoravimas gali
sukelti bendravimo sunkumų. Tai taip pat gali lemti supratimo stoką tarp komandos
narių ir tikslinių grupių partnerio šalyje bei turėti įtakos bendrai projekto rezultatų
kokybei.
¾ Partnerystės sutarčių parengimas gali prisidėti prie tarpkultūrinio supratimo ir plėtoti
tarpkultūrinį efektyvumą, kadangi suteikia projekto partneriams saugumo pojūtį.
¾ Svarbu atminti, kad, nors komandos nariai dirba konsorciumo šalyje narėje, jiems
tai gali būti negimtoji šalis. Todėl kiekvienam konsorciumo komandos nariui turi būti
suteikta galimybė dalytis kultūrinėmis perspektyvomis, jei jie to pageidauja.
¾ Parenkite aiškų komunikacijos planą, o rinkdamiesi komunikacijos metodus, įvertinkite
tarpkultūrinių nesusipratimų riziką.
¾ Įvardykite tikslines grupes ir nustatykite parametrus kiekvienai grupei, kad
užtikrintumėte, jog visi partneriai konsultuoja, dalyvauja ir bendrauja su pagrindiniais
naudos gavėjais.
¾ Plėtokite atvirumo, pasitikėjimo ir įtraukties kultūrą, sutelkdami dėmesį į projekto
tikslus ir uždavinius bei kurdami tinkamus asmeninius ryšius. Vykdydami su projektu
susijusias veiklas, skirkite laiko socialiniam bendravimui tarp partnerių, pavyzdžiui,
suorganizuokite grupės išvyką ar vakarienę. Įtraukite visa tai į bendrą projekto planą
projekto vystymo pradžioje, kad komandos nariai turėtų galimybę supažindinti ir
pasidalyti savo kultūra.
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Vertybėmis grįsto požiūrio aptarimas
Sritis, kuriai buvo skiriama daug dėmesio
TCA renginyje, – tai vertybėmis grįstas
požiūris, skatinantis įsitraukimą, padedantis
išlaikyti motyvaciją ir identifikuoti bendrą
partnerių tikslą. Šis požiūris taikomas
ir suinteresuotosioms šalims įtraukti.
Kuriant projekto valdymo metodus, svarbu
suteikti galimybę partneriams analizuoti
savo vertybes, kadangi jos formuoja mūsų
veiksmus ir turi įtakos mūsų požiūriui.
Pavyzdžiui, partneris, kuris susidūrė su
pilietiniais neramumais, turės kitokią
nuomonę tam tikromis temomis nei
Vertybės gali būti pasitelkiamos:
 motyvuoti asmenis;
 nustatyti bendrus tikslus;
 paskirstyti atsakomybes;
 pabrėžti lyderystės svarbą;
 rodyti pagarbą asmenims;
 išlaikyti glaudžią partnerystę;
 apsvarstyti viešą projekto įvaizdį;
 mąstyti apie didesnį poveikį;
 akcentuoti žinojimą apie kitų asmenų
vertybes ir jautrumą joms, didinant
projekto efektyvumą.

partneris, kuris tokios patirties neturėjo.
Vertybės turi būti nagrinėjamos skirtingais
lygmenimis: asmeninės vertybės,
organizacijos vertybės, projekto vertybės,
„Erasmus+“ vertybės. Grupės vertybių
skatinimas gali turėti grandininį poveikį
kitoms sritims, kuriant atvirumą pokyčiams
ir gebėjimą sumažinti vertybes, susijusias
su autoritetu, socialine galia ir turtu. Tai
padeda kurti labiau įtraukiamojo pobūdžio
projekto metodą ir plėtoti įtraukiamojo
pobūdžio rezultatus.

„Žinojimas apie kitų
vertybes daro tave
efektyvesnį ir rodo, kad
gali pritaikyti savo požiūrį.“

„Kai išskaidėme savo vertybes,
dėmesį skyrėme tolerancijai.
Mes vertiname žmonių gerovę ir
abipusę pagarbą vienas kitam.
Santykių valdymas ir partnerystė
yra svarbūs sėkmingo projekto
aspektai.“

Žmonės

Etika

Inovacijos

Pagarba

Komandinis
darbas
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Komunikacijos priemonių kūrimas
Komunikacijos mechanizmai yra išdėstyti
pasiūlyme ir sudaro vertinimo kriterijų,
kuriais prisidedama prie projekto valdymo
kokybės, dalį. Projekto vadovai nurodė
nemažai projekto pagalbos priemonių,

Patarimai!

kuriomis galima prisidėti prie efektyvios ir
veiksmingos komunikacijos, šalinant kliūtis
ir kuriant aiškų supratimą apie bendrus
tikslus ir projekto uždavinius.

Komunikacijos mechanizmų pasirinkimas ir vertinimas

¾ Apsvarstykite šiuo metu naudojamas priemones ir identifikuokite, kokių spragų jos
neužpildo ir kokio sprendimo reikia šioms spragoms panaikinti.
¾ Išvardykite priemones, kurios naudojamos skirtingiems komunikacijos aspektams, ir
įvertinkite, ar nėra pasikartojančių priemonių. Jei taip, ar abi jos reikalingos?
¾ El. paštas gali būti veiksmingas komunikuojant tiesiogiai, tačiau įvertinant kasdienį
laiškų srautą, ar įmanoma užtikrinti, kad visi komandos nariai juos perskaitys? Vietoje
to gali praversti diskusijų lenta, kurioje sekami visi su projektu susiję pokalbiai.
¾ Planuodami virtualius susitikimus, apsvarstykite, ar reikės pasidalyti pristatymais iš
anksto, ir įvertinkite laiką. Patikrinkite kalendorių atsižveldami į valstybinių švenčių
ir laiko zonų skirtumus. Pavyzdžiui, sausio 6 d. gali tikti Airijos partneriui, tačiau ne
Ispanijos. Pradžios laikas 8 val. Vidurio Europos laiku gali tikti daugumai partnerių,
tačiau nebus tinkamas Lietuvos ar Graikijos partneriams dėl laiko skirtumo.
¾ Išsiaiškinkite, kas naudos komunikacijos priemonę? Ar besinaudojantys turės žinių, o
gal reikės atitinkamų mokymų ir prieigos prie priemonės?
¾ Nepradėkite projekto, naudodami priemonę, kurios nesate išbandę, ištestavę, ar
nesate visapusiškai kompetentingi ja naudotis. Įsitikinkite, ar ji tinkama norimam tikslui
pasiekti.
¾ Nuolat pasitikrinkite su suinteresuotomis šalimis, kad įsitikintumėte, kas
komunikuojant tinkama, o ką būtų galima patobulinti.
¾ Įvertinkite kultūrų įvairovę ir kalbos įgūdžius bei kultūrinius aspektus, pavyzdžiui,
tiesioginius ir netiesioginius komunikacijos metodus. Atminkite, kad kai žmonės
neužduoda klausimų, tai nereiškia, kad visi viską suprato ar net klausėsi.
¾ Elkitės atsargiai su priemonėmis, kurias sukūrė tretieji asmenis, nebent jas patvirtino
ir patikrino ES Komisija. Būkite ypač atsargūs, naudodamiesi užmokesčio už paslaugų
naudojimą siekiančių asmenų sukurtomis priemonėmis.
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Komandos veiklos plano parengimas
Ne visų projektų vystymo metu
parengiamas komandos veiklos planas.
Tačiau parengusieji veiklos planą pastebėjo,
kad tai motyvuojantis elementas  sukurti  
komandą vienijantį jausmą ir nukreipti
veiklą tinkama linkme. Tai papildomai
didina supratimą apie projektą ir turi būti
parengta dar iki projekto aprašo arba tuo
pat metu.
Veiklos planas gali būti naudojamas kaip
pareiškimas apie projekto komandos

misiją ir pateikiamas viename lape, kuris
pakabinamas biuruose arba partnerių
organizacijose, kad kiti kolegos galėtų jį
matyti. Kai kuriuose komandos veiklos
planuose įtraukiamos tikslinės grupės, su
kuriomis jie dirba, ir šioms grupėms jie
pateikia vieno puslapio apimties veiklos
planą, tokiu būdu sukurdami papildomą
įsipareigojimą ir priklausymo komandai
jausmą bendrame projekte.

Visuomet mąstykite apie projekto
tikslą, rengdami projekto aprašą
pirmojo tarptautinio projekto
susitikimo metu ir tuo pat metu
rengdami komandos veiklos
planą. Tai padeda nustatyti
bendradarbiavimu grindžiamo
mokymosi tikslus ir leidžia
pastebėti komandos narių stiprybes
bei patirtis. Jame taip pat matoma,
kokios naudos komanda galėtų
gauti iš vienas kito žinių ir įgūdžių.

Kontrolinis
sąrašas








Komandos veiklos plano parengimas

Komandos tikslas ir bendro darbo tikslai
Komandos narių vardai ir pavardės
Projekto trukmė
Projekto komandos parametrai ir ribos
Komandos vertybės
Laukiami rezultatai
Pagalbinės priemonės, kurios bus prieinamos vystant projektą
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Komunikacijos plano parengimas
Visose paraiškose pateikiamas
komunikacijos planas, kuriame
nurodomos išorinės ir vidinės projekto
suinteresuotosios šalys ir pateikiami
mechanizmai informacijos sklaidai vykdyti.
Tačiau dalyviai pastebėjo, kad tai, kas veikia
viename projekte, gali būti neveiksminga
kitame. Paraiškos komunikacijos plane
dėmesys pirmiausia skiriamas tiksliniam
komunikacijos dažnumui ir mechanizmams
ir mažai atsižvelgiama į virtualios
komunikacijos poveikį tarpkultūrinio

supratimui. Pagrindinis aspektas, kuris
dažnai lieka neįvertintas, tai faktas,
kad didžioji dalis tarp komandos narių
vykstančios komunikacijos lieka virtualioje
erdvėje, ir neatsižvelgiama į tarpkultūrinį
supratimą. Komunikacijos planas turi būti
rengiamas po komandos veiklos plano
parengimo ir kartu su projekto Ganto
diagramos tobulinimu. Komunikacijos plane
pateikiamos gairės kaip, kada, kokio tipo ir
kur bus dalijamasi informacija, ir kas bus už
tai atsakingas.

Rengiant komunikacijos planą, dėmesys
turėtų būti skiriamas mažiausiai penkioms
skirtingoms suinteresuotosioms šalims.
1. Tarptautinio konsorciumo nariams,
siekiant projekto uždavinių, teikiant
atsiliepimą, didinant skaidrumą,
nustatant lūkesčius ir terminus.
2. Kiekvienai dalyvaujančiai organizacijai,
siekiant kitų personalo narių įsitraukimo
ir įsipareigojimo. Nors teisiškai
įpareigota pasirašančioji šalis pasirašo
sutartį ir paraiškos formą, gali būti, kad
dalyvaujančiose organizacijose apie
projektą žino tik jame dalyvaujantys
komandos nariai.
3. Tikslinėms projekto grupėms, kai jų
indėlis yra būtinas pasiekti tikslus ir gauti
laukiamus rezultatus. Apsvarstykite,
kuriuos ryšius reikia plėtoti ir koks
metodas labiausiai tinka tai atlikti.
4. Nacionalinėms suinteresuotosioms
šalims ir politikos formuotojams,
įskaitant organizacijas, dirbančias su
tikslinėmis grupėmis, kurios gali būti
suinteresuotos jūsų projektu.
5. Europos ir tarptautinėms
suinteresuotosioms šalims už partnerių
šalių ribų, kurios gali būti suinteresuotos
jūsų rezultatų naudojimu.

Europos
suinteresuotos šalys
Nacionalinės
suinteresuotos šalys
Tikslinės
grupės
Dalyvaujančios
organizacijos

Konsorciumo
nariai
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Patarimai!

Komunikacijos plano parengimas

¾ Komunikacijos planas turi būti aiškiai suderintas su projekto tikslais, uždaviniais,
siekiais ir veiklomis.
¾ Svarbu nurodyti terminus informacijai ir mėnesinėms projekto ataskaitoms teikti,
kadangi tai padės nustatyti bet kokias problemas, iškilusias ankstyvame etape.
¾ Plane turi būti atsižvelgiama į skirtingus visų suinteresuotųjų šalių poreikius. Pavyzdžiui,
Europos socialinių partnerių poreikiai skirsis nuo komandos poreikių. Reikia įvertinti
kiekvieno tipo suinteresuotajai šaliai skirtą pranešimą apie projekto esmę ir formatą,
kuriuo bus pateikiamas toks pranešimas. Pavyzdžiui, politikos formuotojams reikės
nedaug informacijos su išdėstytais pagrindiniais aspektais, o dalyvaujančių organizacijų
direktoriams gali reikėti visos veiklos ataskaitos.
¾ Dirbdami su besimokančiaisiais, išsiaiškinkite, ar klasėje / grupėje yra kokių nors
specialių edukacinių poreikių.
¾ Sukurkite bendrą dokumentą, kuriame detalizuojami į komunikacijos planą neįtraukti
pokalbiai ir posėdžiai, kuriuos organizuoja projekto partneriai. Naudokite šį dokumentą
papildomai kontaktinių duomenų bazei parengti. Tokiu būdu įsitikinkite, ar turite
leidimą platinti kontaktinius duomenis ir juos pridėti, ir nepažeisite duomenų apsaugos
reglamentų reikalavimų.

Silpna komunikacija arba prastai
parinkti mechanizmai gali
paskatinti projekto nesėkmę, todėl
svarbu kurti ryšius su visomis
suinteresuotosiomis šalimis nuo
pat pradžių. Tai padės sukurti
pasitikėjimą tarp komandos narių
ir suinteresuotųjų šalių ir savo
ruožtu sukurti pasitikėjimą pačiu
projektu. Jei anksčiau nesate
dirbę su tikslinėmis grupėmis, kuo
skubiai užmegzkite su jomis ryšį ir
susisiekite. Be tikslinių grupių,
jūsų projektas negali būti
sėkmingas ar aktualus.

Mitų griovimas: Europos lygmens projektų valdymas
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Suinteresuotųjų šalių įtraukimas
Europos lygmens projektų vadovai pabrėžia
suinteresuotųjų šalių dalyvavimo projekte
ir komunikacijos su suinteresuotąja
šalimi plano parengimo svarbą. Taip pat
svarbu valdyti suinteresuotąsias šalis ir jų

Patarimai!

lūkesčius. Suinteresuotosios šalys turėtų
prasmingai įsitraukti į projektą, ypač
jei tikimasi, kad jos naudosis projekto
rezultatais.

Suinteresuotųjų šalių įtraukimo užtikrinimas

¾ Parenkite visų svarbių suinteresuotųjų šalių sąrašą ir paskirkite vaidmenį kiekvienai
grupei. Pavyzdžiui, suinteresuotųjų šalių patariamosios grupės nariai gali veikti kaip
bandomoji grupė rezultatams išbandyti.
¾ Įvertinkite projekto poveikį kiekvienai grupei. Nurodykite suinteresuotosios šalies
svarbą ir jų vaidmenį projekte ir kaip jos bus informuojamos. Įvertinkite nesutikimo
įsitraukti poveikį projektui bei pranešimo apie projekto esmę aspektus aktualius grupei.
¾ Užtikrinkite, kad suinteresuotosios šalys žinotų apie projekto ribas ir suvaržymus.
¾ Informuokite suinteresuotąsias šalis apie projekto pažangą nuolat atnaujindami
informaciją, pavyzdžiui, per projekto naujienlaiškius, ketvirtinius susirinkimus arba kaip
išorės vertintojai.

Prasta komunikacija

Suplanuota komunikacija

Komanda

•
•
•

Konfliktas ir nesusipratimai
Veiklos krypties trūkumas
Ribotas produktyvumas

•
•
•

Atskaitomybė
Produktyvumas
Skaidrumas

Suinteresuotosios šalys

•

Jokio įsipareigojimo ar
įsitraukimo
Supratimo trūkumas
Konfliktas

•
•
•

Įsipareigojimas
Parama
Patirties ir vertės indėlis
į rezultatus

•
•
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Problemų sprendimas
Svarbu, kad visi komandos nariai žinotų
būdą spręsti problemas partnerystės
programoje ir kad visos problemos būtų
sprendžiamos tuo pačiu būdu. Tai rodo viso
konsorciumo nuoseklumą.
Siūlomas problemų sprendimo būdas –
įvertinti  poveikį visoms projekto sritims,
įskaitant visas suinteresuotąsias šalis,
ir priskirti jį visam projektui kylančios
mažos ar didelės rizikos kategorijai,
išdėstant potencialų poveikį kiekvienai
projekto sričiai. Mažos rizikos problemoms
bus skirtas nesudėtingas alternatyvus
sprendimas ir jos turės minimalų poveikį.

Vidutinės ar didelės rizikos problemos
turės neigiamą poveikį kelioms sritims ir
jas reikės skubiai spręsti. Svarbu aptarti
galimus sprendimus, vadovaujantis
tuo, kas buvo įrašyta paraiškos formoje,
ir informuoti nacionalinę agentūrą,
kokių mažinimo veiksmų konsorciumas
ketina imtis, siekdamas užtikrinti atitiktį
programos taisyklėms.
Sprendimai turėtų būti aiškiai išdėstyti,
jei parengiamas tinkamas rizikos valdymo
planas. Turint stiprų komunikacijos planą,
potencialius rimtus iššūkius galima spręsti
ankstyvajame etape.

Maža rizika

Lengvas sprendimas
Minimalus poveikis

Didelė rizika

Reikia skubaus dėmesio
Didelis poveikis

Ne

5. Ar
sprendimas
pasiteisino?
Taip –
atlikta!

4. Įgyvendinkite

1. Identifikuokite
problemą

Problemos
sprendimas

2. Aptarkite
sprendimą

3. Pasirinkite
geriausią
alternatyvą
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Sprendimų priėmimas
Paraiškos formoje išdėstytas sprendimų
priėmimo procesas turi būti toliau
tobulinamas. Būtina nustatyti pagrindines
atskaitomybes. Procesas turi būti įtrauktas
į komandos veiklos planą ir dėl jo privalo
sutarti visi partneriai.
Projekto taikymo sritis, biudžetas ir
laikas yra pagrindinės sritys, kuriose
netinkamai įvertintas sprendimas gali
turėti ženklų neigiamą poveikį projekto
tikslams. Europos lygmens projektų atveju
taikymo sritis neturi keistis, kadangi tai
turės įtakos patvirtintai paraiškai ir tam
reikės nacionalinės agentūros leidimo.
Kai kurių partnerysčių atveju įsteigiamas

vidinis projekto valdymo komitetas,
kuriam pirmininkauja koordinatorius ir
kuris prisiima bendrą atsakomybę priimti
sprendimą balsavimo būdu dėl labiausiai
tinkamos veiksmų eigos. Jei nepavyksta
pasiekti susitarimo, sprendimą priima
koordinatorius. Nors tai gali būti naudingas
metodas, sprendimo priėmimo modelis
pateiktų įrodymais grindžiamą pagalbą
spręsti dėl veiksmų eigos. Tai sumažintų
šališkumą priimant sprendimą, kuris gali
užgožti vertinimą. Svarbu rinkti visus faktus
ir svarbią informaciją, ieškoti apribojimų,
identifikuoti visas galimas alternatyvas ir
pasirinkti labiausiai tinkamą.

Pagrindinės sprendimų priėmimo sritys patvirtintame projekte:

Vaidmenų ir atsakomybių paskirstymo išgryninimas
Projekto priemonių valdymas ir plėtojimas
Veiksmai, kurių reikia imtis, siekiant projekto rezultatų
Metodai įtraukti suinteresuotąsias šalis
Projekto grafikų peržiūra
Išteklių paskirstymas

Mitų griovimas: Europos lygmens projektų valdymas
14

Sprendimai skirstomi į tris sritis įgyvendinant projektą ir priimami skirtingais
lygmenimis.

Strateginiai. Šio tipo sprendimai turi įtakos bendriems projekto
rezultatams ir pasekmėms. Strateginių sprendimų priėmimas turės
ilgalaikį poveikį projektui. Už minėtus sprendimus atsako projekto
valdymo komitetas ir koordinatorius. Todėl būtina aiškiai išanalizuoti
kiekvieno galimo sprendimo poveikį. Iš pavyzdžių galima paminėti
biudžeto perskirstymą intelektiniams produktams ar suinteresuotųjų
šalių įsitraukimo didinimą. Strateginiai sprendimai patvirtintame
projekte turi būti apriboti ir paprastai dėl jų priėmimo reikia
pasikonsultuoti su nacionaline agentūra, kadangi jie gali turėti įtakos
visam patvirtintam projektui.

Taktiniai. Šiuos sprendimus paprastai priima konsorciumas kartu su
valdymo komitetu ir koordinatoriumi. Priimti sprendimai turi ilgalaikį
poveikį projektui ir siejami su projekto plano vykdymu. Pavyzdžiui,
sprendimai gali apimti idėjas, kaip įtraukti daugiau suinteresuotųjų
šalių, motyvuojant suinteresuotąsias šalis dalyvauti projekto veiklose,
arba lemti projekto veiklų terminus. Yra būtina rinkti duomenis ir
informaciją, siekiant užtikrinti geriausią galimą sprendimą.

Operatyviniai. Šie sprendimai atliekami konsorciumo ar individualių
partnerių lygmeniu. Minėti sprendimai susiję su kasdieniu projekto
valdymu ir apima tokius pavyzdžius, kaip prašymas pateikti daugiau
atsakymų į užklausas, kaip pritraukti daugiau dalyvių į sklaidos
renginius, kaip parinkti vietą renginiams ir projekto veikloms.

Mitų griovimas: Europos lygmens projektų valdymas
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Sprendimų priėmimo modeliai
Sprendimų matricos analizė. Šio pobūdžio analizė leidžia apsvarstyti visus galimus
sprendimo variantus pasitelkiant balų skaičiavimą. Tai gali būti naudinga priemonė pasiekti
susitarimą tarp projekto komandos narių, pašalinant emocijas ir šališkumą iš sprendimų
priėmimo proceso. Analizės etapai yra šie:
¾ galimų sprendimo variantų identifikavimas;
¾ kriterijų, kuriems įtakos turės sprendimas, pasirinkimas ir jų išdėstymas svarbos tvarka
su svertiniu balu;
¾ rezultato apskaičiavimas, padauginant įvertinimą kiekviename laukelyje iš tos eilutės
svertinio balo;
¾ kai apskaičiuojami visi kriterijai, aukščiausią balą surinkęs variantas laikomas
sprendimu.
Pavyzdys. Tarptautinės partnerystės projekto tikslas – parengti mokymo kursą
mokytojams, tačiau nepavyksta sutarti dėl kursų formato. Naudojant sprendimo matricos
analizę, mokymų internetu variantas surinko 15 balų, o tiesioginiai mokymai – 12 balų,
todėl buvo pasirinktas mokymas internetu.
Mokymas internetu

Tiesioginiai mokymai

Kriterijus

Svertinis
balas

Įvertinimas

Balas

Įvertinimas

Balas

Kaina

1

3

3

1

1

Efektyvumas

3

2

6

3

9

Įvykdomumas

2

3

6

1

2

Iš viso

15

SSGG analizė. Dar vienas
metodas tai pačiai problemai
spręsti – SSGG analizė. Kiekvieno
varianto atveju nagrinėjamos
stiprybės, silpnybės, galimybės
ir grėsmės, kurios gali būti
išvardijamos kaip kiekvieno
galimo sprendimo privalumai ir
trūkumai.

12

Stiprybės
Ekonomiškai efektyvu
Galima įtraukti platesnį
turinį

Silpnybės
Sunkiau nustatyti
mokymo efektyvumą

Grėsmės
Galimybės
Plačiau prieinamas
variantas

IT įgūdžių neturintys
naudotojai
Motyvacijos dėl į save
nukreipto mokymosi
trūkumas

Mokymo internetu
SSGG analizė
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Kritinio kelio analizė yra naudinga, kai
projekto etapai yra tarpusavyje susiję,
ir svarbi, kai reikia priimti sprendimus
planuojant projektą. Tai apima veiklų,
įtrauktų į rezultato siekimą, seką. Ji
naudinga planuojant grafiką ir, atsižvelgiant
į visus susijusius etapus, apskaičiuojant
kiekvienam etapui skirtą laiką ir pateikiant
bendrą sąmatą veiklai užbaigti. Analizė
padeda identifikuoti veiksmus, kurie vyksta

paraleliai, ir trumpiausią kelią užbaigti
užduotį bei aiškų planavimą, įskaitant visas
antrines užduotis. Priimant sprendimus
ši analizė gali padėti identifikuoti poveikį
projekto grafikams ir vykdymo progresui,
bei nustatyti, kurias užduotis galima keisti.
Tačiau taip pat svarbu įvertinti išorinius
veiksnius, kurie gali turėti įtakos užduočiai
ir antrinėms užduotims, kadangi jos nėra
įtrauktos į procesą.

Pavyzdys. Projekto kritinio kelio analizė
(kritinis kelias pavaizduotas raudona spalva)

Mokymų
prototipo
sukūrimas
2 mėnesiai

Pradžia

Tikslinės
grupės

3 mėnesiai

Mokymo internetu
platformos
sukūrimas
5 mėnesiai

Bandomasis
testavimas
3 mėnesiai

Pabaiga
Mokymo šaltinių
sukūrimas
9 mėnesiai

Vertimas
1 mėnuo

Vartotojų
apklausos
2 mėnesiai
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Intensyvi idėjų paieška
Daugeliui aspektų, kurie nagrinėjami valdant projektą, reikia projekto konsorciumo
bendradarbiavimo ir komunikacijos. Europos projektų vadovai pabrėžė idėjų generavimo
svarbą, siekiant užtikrinti, kad visi konsorciumo nariai įneštų savo indėlį, ir pateikė toliau
išvardytas įžvalgas.

Patarimai!
¾ Intensyvi idėjų paieška turi būti
planinga ir geriausiai veikia naudojant
struktūruotą, parengtą metodą.
¾ Svarbu turėti galimybę pasakyti „ne“
ir surasti pusiausvyrą tarp idėjų, kurios
neabejotinai neveiks nuo pat pradžių,
atmetimo, nei gaišti laiką jas plėtojant.

¾ Visi partneriai turi prisidėti prie idėjų
paieškos.
¾ Vengdami gaišti papildomą laiką
projekto valdymo posėdžiams, stenkitės
naudoti interaktyvius idėjų paieškos
įrankius, pavyzdžiui, minčių žemėlapį
(angl. mindmap) ar popplet.com.

Intensyvios idėjų paieškos procesas tarptautinėms partnerystėms

Pasiruošimas idėjų paieškai gali
vykti prieš pagrindinį susitikimą.
Šios veiklos koordinatorius turi
pateikti aiškų kontekstą idėjų
paieškai, kuris apima sesijos
uždavinius, tikslą ir siekį.

Koordinatorius užfiksuoja visas
idėjas ir vėliau jos aptariamos
grupėje tik tuomet, kai kiekvienas
pateikia savo idėją. Galiausiai
konsorciumas diskutuoja ir
balsuoja dėl geriausių idėjų.

Kiekvienas partneris vykdo
lokalią idėjų paieškos veiklą
ir atsiunčia savo idėjas idėjų
paieškos koordinatoriui,
kuris kaupia visas idėjas.

Susirinkimo metu kiekvienas
asmuo pasiūlo savo idėją. Jei
komandos narys nurodo, kad
kažkas jau įvardijo šią idėją, jis
turi pateikti alternatyvą. Svarbu,
kad idėjos nebūtų vertinamos tol,
kol kiekvienas nepasidalijo savąja.

Mitų griovimas: Europos lygmens projektų valdymas
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Konfliktų valdymas
Konflikto rizika tarptautiniame projekto konsorciume gali būti didelė dėl šių priežasčių:
• skirtingų kultūrinių aplinkų, vertybių ir kiekvieno individualaus konsorciumo nario
normų bei asmenybių skirtumų;
• skirtingų organizacinių struktūrų ir išteklių;
• riboto laiko tiesioginiam darbui toje pačioje vietoje;
• kalbos įgūdžių ar bendro supratimo apie svarbias patvirtinto projekto sritis trūkumo;
• bendro tikslo ir vertybių nebuvimo;
• nesusipratimų interpretuojant patvirtintą paraiškos formą;
• prasto vadovavimo projektui;
• prastai pareigas vykdančio partnerio;
• praleistų terminų.

Svarbu atminti, kad projekto
komandos konfliktas gali būti
išorinis ir susijęs su:
• įsipareigojimo iš pagrindinių
suinteresuotųjų šalių nebuvimu;
• paramos iš platesnės
organizacijos trūkumu;
• suinteresuotųjų šalių
nepasitenkinimu.

Ne visi konfliktai yra blogai! Jie gali būti vertinami kaip galimybė:
• aptarti ir patvirtinti priimtus sprendimus;
• identifikuoti projekto silpnybes.

Mitų griovimas: Europos lygmens projektų valdymas
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Dažnas elementas, prisidedantis prie
konflikto, tai – prasta komunikacija
tarp partnerių ir suvokimas, jog trūksta
prasmingo konsorciumo partnerio
įsitraukimo. Konfliktas gali būti
minimizuotas plėtojant suinteresuotųjų
šalių įtraukimo ir komunikacijos planą.
Stiprių komunikacijos planų konsorciumo
viduje ir išorėje svarba yra esminė

Patarimai!
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

mažinant vengtinus konfliktus, tačiau yra
atvejų, kai konflikto išvengti neįmanoma.
Konfliktų valdymas paprastai išdėstomas
paraiškos formoje ir turi būti įformintas
aiškiu konfliktų valdymo procesu. Daugelis
dalyvių sutiko, kad konfliktas jiems buvo
nemalonus, ir nurodė toliau išvardytus
veiksnius, skirtus įveikti nesutarimus.

Konflikto tarp partnerių vengimas

Parenkite partnerystės sutartis ir aiškius susitarimus.
Sukurkite stiprią, veiksmingą ir efektyvią komunikaciją.
Paskatinkite savianalizę prieš komentuojant.
Padėkite vieni kitiems bendradarbiauti.
Užtikrinkite pusiausvyrą tarp darbinių ir socialinių veiklų tarptautinio projekto
susitikimuose, leisdami asmenims pažinti vieni kitus socialiniame lygmenyje.
Turėkite aiškų projekto planą su pasiektų tarpinių tikslų paminėjimu.
Valdykite lūkesčius.
Atlikite kiek įmanoma daugiau darbų partnerių susitikimų metu.
Paskatinkite partnerius imtis atsakomybės už užduotis, vadovaujantis individualiomis
jų kompetencijomis.
Parenkite apibrėžtą darbų planą su aiškiomis užduotimis ir atsakomybėmis.
Būkite nuoširdūs!

Svarbu ir netgi būtina spręsti konfliktą nuo pat pradžios, vengiant jo eskalavimo, nes tai turi
neigiamą įtaką konsorciumui. Toliau pateikiamos rekomendacijos dėl konfliktų sprendimo.

Patarimai!

Konflikto sprendimas vystant partnerystės projektą

¾ Surenkite tiesioginį susitikimą, kad išklausytumėte ir nustatytumėte priežastį arba
problemą, dėl kurios kyla konfliktas.
¾ Jei yra nesutarimų tarp partnerių, galima vykdyti mediaciją per neutralų konsorciumo
narį.
¾ Jei tai elgsenos problema, koordinatorius turi pasikalbėti su asmeniu tiesiogiai.
¾ Jei tai nesutarimas dėl atliekamo darbo, konfliktas sprendžiamas pagal projekto aprašą
ir partnerystės sutartis, remiantis sutartais faktais.
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Projekto valdymas
tarptautinėje komandoje
Ką reiškia projekto valdymas?
Projekto valdymas – tai metodų ir priemonių, skirtų pasiekti projekto uždavinius, taikymas.
Šiame skyriuje dėmesys skiriamas aspektams, kuriuos reikia apsvarstyti kuriant šiuos
metodus ir priemones. Jame nagrinėjama vertybėmis grįsto principo svarba, kuriant
projekto valdymo metodologiją, bei išdėstomi metodai, kurie naudojami vykdant projektą.
Taip pat nurodomos priemonės, kurios gali padėti valdyti projektą, pavyzdžiui, projekto
aprašai, grafikai ir partnerystės sutartys.

Projekto valdymo metodo pasirinkimas
Dalyviai pateikė toliau išvardytas rekomendacijas dėl projekto valdymo metodo
pasirinkimo.

Patarimai!
¾ Išanalizuokite ankstesnius projektus
kaip konsorciumas ir identifikuokite,
kurios priemonės buvo tinkamos, o
kurios ne.
¾ Atminkite, kad tarptautinė komanda
susiduria ribotomis galimybėmis dėl
tiesioginio kontakto, todėl apmąstykite,
kurios priemonės tiks virtualiam bendradarbiavimui, o kurios tiesioginiam.
¾ Įvertinkite visų komandos narių įgūdžius
bei dalyvaujančių organizacijų turimus
išteklius.

¾ Nėra vieno viskam tinkančio metodo.
Nesitikima, kad bus naudojama
viena nurodyta metodologija. Galima
pasirinkti paskirus elementus iš įvairių
metodologijų, siekiant įgyvendinti
projekto tikslus.
¾ Metodas turi būti paremtas projekto
poreikiais. Tai, kas tiko viename
projekte, gali netikti kitame.
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Projekto valdymo metodo sukūrimas
Yra daugybė projekto valdymo
metodologijų ir sistemų, įskaitant Agile,
Lean, Waterfall, PRINCE ir kritinio
kelio metodą. Daugelyje finansavimo
paraiškų yra įvardytos ir plačiai aprašytos
metodologijos, tačiau pateikiama mažai
aiškios detalios informacijos, kaip jos
bus įgyvendintos kiekviename projekto
gyvavimo cikle, arba kaip komanda veiks
pagal šias sistemas. Dažnai pristinga
dėmesio išsiaiškinti, kas imsis šių veiklų
nurodytoje partnerio organizacijoje.
Metodika /
schema

Agile

Derinant projekto valdymo metodą,
paraleliai turi būti derinami terminai ir
paskirstomi vaidmenys. Siekiant patenkinti
projekto poreikius ir reikalavimus, galima
pritaikyti skirtingus elementus iš visų
projekto valdymo schemų ir metodologijų.
Toliau pateiktoje lentelėje išvardijamos
dalyvių minimų metodikų ir schemų
savybės ir nurodomos jų nustatytos sritys,
kurios padeda įgyvendinti projektą, bei
metodikos ar schemos trūkumai.

Savybės

Privalumai

Dėmesys sutelkiamas į vertybes
Lankstus,
ir suinteresuotųjų šalių
sutelktas į
atsiliepimus, bendradarbiavimą,
bendradarbiavimą
žingsnius pasikartojančiuose ir
ir nuolatinį
augančiuose cikluose (metodai
tobulėjimą
apima „Scrum“ ir „Kanban“)

Trūkumai
Gali duoti
fragmentiškus
rezultatus ir turi
įtakos vėlavimui

Lean

Siekia mažinti sąnaudas ir
nereikalingas veiklas aiškiai
planuojant ir nutraukiant
nereikalingas veiklas

Pateikia aiškius
darbo su ribotais
ištekliais būdus

Reikia greito
sprendimo
priėmimo, kuris gali
turėti neigiamos
įtakos kokybei

Waterfall

Paremtas nuosekliais žingsniais;
projektas privalo būti aiškiai
orientuotas ir planuojamas nuo
pat pradžių

Lengvai
naudojamas ir
suprantamas

Mažai lankstus

PRINCE2
(kontroliuojamose aplinkose vykdomi
projektai)

Suskaido projektą į aiškius
etapus su bendru kiekvieno
etapo supratimu ir aiškiu jo
procesu

Kritinio kelio
metodas

Užduotys priklauso viena
nuo kitos; sukuriamas aiškus
kelias pavaizduoti kryptį, kuria
reikia užbaigti projektą, ir tada
apskaičiuojami terminai

Standartizuotas
metodas
Stiprus poveikis
kiekvienam etapui planuojant laiką, jei
su kiekvieną veiklą kas nors projekte
keičiasi
pagrindžiančia
dokumentacija
Viską reikia
Suplanuoti
suplanuoti, o
ištekliai ir aiškūs
neįvertintas laikas
terminai
gali turėti neigiamos
įtakos
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Projekto valdymo metodo kūrimas priklauso nuo kelių veiksnių, o pagrindinis aspektas –
nėra dviejų vienodų projektų. Derinant patvirtintoje paraiškoje išdėstytą metodą, reikia
atidžiai įvertinti toliau pateiktus aspektus:

Produktų
taikymo
sritis ir
tipas

Produktų
kiekis ir jų
tarpusavio
priklausomybė

Projekto
komandai
prieinami
ištekliai

Išorės
suinteresuotųjų
šalių indėlis ir
bendradarbiavimas
su jomis

Susitarimo dėl metodo pasiekimas apima:
3 asmeninių santykių formavimą;
3 kiekvieno partnerio stiprybių ir silpnybių suvokimą;
3 atsakomybės už vadovavimą projektui prisiėmimą;
3 susitikimą „akis į akį“ prieš pateikiant projekto paraišką.
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Projekto
grafikas

Metodo vizualizacija
Siekiant parodyti projekto valdymo metodų ir metodikų stilių įvairovę,
keturioms Europos lygmens projektų vadovų grupėms buvo skirta užduotis
susitarti dėl projekto valdymo metodo. Grupės sukūrė keturis labai skirtingus
metodus, kurie pateikti toliau.

1 struktūra. Struktūrinė analizė ir projektavimo technika

Šis metodas grupės buvo įvertintas kaip struktūrinis, modeliuojamas pagal struktūrinę
analizę ir projektavimo techniką (SATD), naudojamą inžinerijoje. Kiekviena sritis leidžia
įnešti savo indėlį, sukurti produktus ir tada gauti rezultatus. Veiklos nėra atliekamos kartu.
Šis metodas valdo lūkesčius su papildomomis priemonėmis komunikacijai internetu. Tai
leidžia komandai vizualiai ir virtualiai valdyti procesą ir padeda partneriams aprašyti bei
suvokti sistemą.
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2 struktūra. Horizontali

Ši struktūra yra horizontali iš
prigimties ir paremta dokumentacija,
matomumu ir planavimu –
pagrindiniais metodikos ramsčiais.
Pagrindinis metodikos dėmesys
nukreiptas į suinteresuotąsias šalis
ir Europos dimensiją, o vertinimas ir
ataskaitos akcentuojami užbaigiant
projekto ciklą.

3 struktūra. Pakopinė

Vizualinis šio metodo atvaizdas
primena kopėčias. Parama
išorei apima veiklas, pavyzdžiui,
etapus, mokymosi rezultatus,
dokumentaciją, ataskaitų teikimą,
biudžetą ir rezultatus. Kopėčių
laipteliai yra sudaryti iš užduočių,
poreikių, suinteresuotųjų šalių,
vertinimo, sklaidos ir komunikacijos
su partneriais, kuriuos grupė laiko
pagrindine kūrybiškumo ir inovacijų
erdve. Didelis šio metodo dėmesys
skiriamas rezultatams planuoti,
o patvirtintas biudžetas remia
kiekvieną veiklą.
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4 struktūra. Ciklinė

Paskutinė grupė parengė ciklinį metodą su
nuolatine peržiūra ir pasitikrinimais prieš
atliekant tolesnes veiklas ir skiriant dėmesį
nuolatiniam viso proceso vertinimui su aiškia
vieta kiekvienam projekto etapui. Pagrindai
ir projekto planas suformuoja taisykles
kiekvienam partneriui, kurių privaloma
laikytis, kad dalyvaujančioms organizacijoms
būtų lengviau dirbti projekte. Kiekvienam
etapui nurodomi etapai, kurie leidžia būti
lankstiems, priklausomai nuo tiriamųjų veiklų
rezultatų.

Kiekviena iš keturių struktūrų turėjo keletą bendrų elementų. Sutariant dėl projekto
metodo, buvo pateiktos toliau išvardytos rekomendacijos.

Patarimai!
¾ Įtraukite etapus į projekto eigą, kad pažymėtumėte pasiekimus.
¾ Sukurkite bendrą projekto kalbą, kadangi terminai suprantami skirtingai, pavyzdžiui,
dažnai painiojamos sąvokos – „produktai“ ir „rezultatai“.
¾ Tinkamai įvertinkite kiekvienos veiklos grafiką.
¾ Sudarykite galimybes individualiai ir grupės analizei.
¾ Sukurkite bendrus modelius, tačiau užtikrinkite įvairovę, bendraudami su
suinteresuotomis šalimis, kad įtrauktumėte kultūrines normas, prisitaikydami prie
konkrečios situacijos kiekvieno partnerio šalyje.
¾ Atminkite, kad kiekviena veikla nėra išskirtinė, ji apima bei turi įtakos kitoms projekto
gyvavimo ciklo sritims.
¾ Atminkite, kad etapai ir rodikliai nėra vienas ir tas pats dalykas.
¾ Apžvelkite kiekvieno etapo biudžetą, kad nustatytumėte apimtį ir veiklų mastą.
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Analitinės praktikos integravimas į projekto valdymą
Grupė akcentavo poreikį integruoti struktūrizuotą analitinės praktikos formą į projekto
valdymo metodą. Tai padeda:
• prisidėti prie nuolatinio projekto tobulinimo;
• užtikrinti aktualumą ir aiškų ryšį su projekto taikymo sritimi ir poreikiais;
• užfiksuoti žinias, kurias konsorciumas įgyja kiekvieno projekto etapo metu;
• prisidėti prie įtraukiančios komandos, sukuriant galimybes visoms perspektyvoms;
• kritiškai analizuoti veiklą ir identifikuoti jos trūkumus projekto veiklose ankstyvuoju
etapu;
• skatinti žinių dalijimąsi tarp partnerių;
• identifikuoti iš sėkmingos ir nesėkmingos veiklos išmoktas pamokas;
• spręsti problemas, identifikuojant pagrindinę problemos priežastį;
• prisidėti prie kūrybiškumo ir inovacijų plėtojimo;
• gauti atsiliepimą apie veiklą iš įvairių perspektyvų;
• planuoti tolesnius etapus.

Svarbu būti susipažinusiam su vietos, nacionaline,
regionine ir Europos lygmens plėtra konkrečioje
srityje įgyvendinant viso projekto procesą ir
užtikrinti, kad šie elementai būtų įtraukti į projektą.
Tai padeda išlaikyti įvykdyto projekto svarbą ir
aktualumą ir tokiu būdu prisidėti prie tvarumo.

Dauguma dalyvių, kurie įgyvendino šį metodą, sukūrė veiklas pagal Kolbo mokymosi
ciklą, Gibbso analitinį ciklą ir Schön modelį. Rekomenduojama analitinės praktikos
veiklą vykdyti individualiai. Vėliau – vietos komandos lygmenyje, įtraukiant kultūrines
normas ir perspektyvas. Galiausiai – konsorciumo lygmenyje, kai dalijamasi požiūriais
ir svarstymais, o atsiliepimas gaunamas iš skirtingų perspektyvų. Tai taip pat padeda
akcentuoti poreikį įgyvendinti tam tikrų veiklų metodų pokyčius. Dalijantis konsorciumo
lygmenyje, svarbu užtikrinti saugias galimybes dalytis be jokio vertinimo. Visiems nariams
turi būti skirta vienodai laiko ir galimybių dalytis savo apmąstymais. Dalyviai, kurie ėmėsi
šios veiklos, tarptautinių susitikimų metu paskyrė papildomą konkretų darbotvarkės laiką.
Formatas svyravo nuo kiekvienos komandos individualių, po kurių sekė diskusijos, iki
pirmininkaujamų diskusijų ir neformalaus mokymosi veiklų besidalijant patirtimis.
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Kiekvienas aptartas metodas, pateiktas žemiau, apibūdinamas naudojant tą patį pavyzdį.
Pavyzdys buvo skirtas parengti klausimyną ir išbandyti jį kiekvienoje dalyvaujančioje
šalyje su maža tikslinės auditorijos grupe.
Kolbo mokymosi ciklas. Efektyvus mokymasis nustatomas, kai asmuo daro pažangą keturių
etapų ciklo metu: 1) turint konkrečią patirtį, kuria vadovaujamasi; 2) stebint ir analizuojant
tokią patirtį, kuri veda prie 3) abstrakčių koncepcijų (analizės) formavimo ir apibendrinimų
(išvadų), kurios tada 4) naudojamos išbandyti hipotezes ateities situacijose, kuriant naujas
patirtis.

Veiklos patyrimas arba atlikimas. 1
partnerio sukurtas klausimynas buvo
išbandytas kiekvieno partnerio su maža
tikslinės auditorijos grupe kiekvienoje
dalyvaujančioje šalyje.

Eksperimentavimas – naujų idėjų
planavimas ar praktinis išbandymas.
Keliaujama prie pirmojo etapo, išbandomi
nauji metodai ir dar kartą peržiūrimi
prieš padalijant klausimyną visoms
suinteresuotosioms šalims.

Patirties apžvalga ir analizė. Kiekvienas
partneris analizuoja patirtį ir tada pateikia
šią analizę konsorciumui.
1 partneris nustatė, kad tikslinė grupė
susidūrė su sunkumais, bandydama
suprasti klausimyną. Su 2 partneriu
susijusi grupė turėjo raštingumo
problemų, todėl grupės nariai užtruko
per daug laiko ir turėjo įdėti labai daug
pastangų, kad užpildytų klausimyną.
3 partneris nustatė, kad tikslinė grupė
buvo taip išsisklaidžiusi regione, kad buvo
sunku su ja susisiekti.

Konceptualizacija – idėjų plėtojimas ir
mokymasis iš patirties. Konsorciumo
diskusijų metu buvo nuspręsta lokalizuoti
klausimyną ir įterpti klausimus į 1
partneriui suvokiamą scenarijų. 2
partneris nusprendė sukurti diskusijų
grupes. 3 partneris sukūrė internetinį
klausimyną ir sutarė surengti susitikimą,
kuriame dalyvautų didelė dalis
suinteresuotųjų šalių, gavus organizatorių
leidimą.
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Gibbso analitinis ciklas. Šis modelis leidžia jums dirbti, remiantis patirtimi. Tai gali būti
vienkartinė patirtis arba dažnai pasikartojanti situacija, pavyzdžiui, susitikimai su komanda,
su kuria dirbate.

Aprašymas. Aprašykite, kas nutiko,
arba veiklą, savo vaidmenį ir kitų
vaidmenį.

Išvada. Kokią išvadą galite padaryti
iš savo patirties? Daugiau dėmesio
turi būti skiriama tikslinėms
grupėms: reikia didesnio visų
partnerių indėlio, siekiant
užtikrinti, kad klausimynas atitiktų
suinteresuotųjų šalių poreikius ir
visas su jomis vykdomas veiklas
vietos lygmeniu.

Analizė. Kokią prasmę galite
įžvelgti situacijoje? Situacija buvo
gėdinga visiems partneriams,
kadangi nebuvo tinkamai įvertinti
suinteresuotųjų šalių poreikiai –
ypač kuriant produktą, remiantis
jų poreikiais.

Jausmai ir mintys. Ką jautėte
ir apie ką galvojote? Kai kurie
partneriai jautėsi nusivylę savimi
dėl to, kad nepavyko įtraukti
suinteresuotųjų šalių į pirmąjį
plėtros etapą. Jie baiminosi,
kad tai turės neigiamos įtakos
santykiams. 1 partneris ir 2
partneris laiko 4 partnerį atsakingu
už konflikto sukėlimą.

Vertinimas. Kas pavyko ir kas
nepavyko? Partnerių manymu,
pradinis susitikimas ir projekto
išdėstymas pavyko, tačiau, kai teko
įgyvendinti klausimyną, 1 partneris
susidūrė su iššūkiais dėl supratimo,
2 partneris – dėl raštingumo, o 3
partneris dėl geografinės prieigos
prie tikslinės grupės.
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Schön refleksija vykstant veiksmui ir veiksmo refleksija. Šis modelis siejamas su mąstymu
vietoje, kai kažkas vyksta ne pagal planą.
Refleksija vykstant veiksmui:

refleksija apie kažką, kas vyksta šiuo metu
mąstymas į priekį, analizavimas, kritinis atsakas

Veiksmo refleksija:

refleksija apie kažką, kas jau įvyko
mąstoma apie situaciją ir patirtį
diskusija ir mąstymas apie tai, ką reikėtų keisti ateityje

1 partneris nustatė,
kad grupė asmenų
susidūrė su sunkumais
dėl klausimų suvokimo.
Jie skyrė laiko paaiškinti
klausimus, sukurdami
dalyviams pažįstamą
kontekstą.

2 partneris nustatė, kad
grupė turėjo raštingumo
problemų ir surengė
neformalią diskusiją,
kad gautų reikiamus
atsakymus.

3 partneris aplankė kai
kurias suinteresuotąsias
šalis ir greitai suprato,
kiek daug laiko tai
užėmė, todėl su kitomis
šalimis susisiekė
telefonu.

Kiekvienas partneris
sprendė jo atžvilgiu
iškilusius iššūkius pats,
kad pasiektų reikiamus
rezultatus.
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Projektų valdymo metodai: kūrybiškumo ir
inovacijų pasitelkimas
Projektai vertinami pagal novatoriškumo kriterijus. Tai gali reikšti naujas dalyvaujančių
partnerių naudojamas metodikas ar principus, ar unikalių produktų sukūrimą šalims ar
tikslinėms auditorijoms. Europos lygmens projektų vadovai pabrėžė novatoriškų projektų
aspektų parodymo svarbą, kadangi jie išskiria projektą iš kitų ir veikia kaip kritiniai tvarumo
ir sklaidos elementai.
Nors kūrybiškumo ir inovacijų įtraukimas į projekto valdymo metodus gali būti sudėtingas,
Europos lygmens projektų vadovai pateikė šias įžvalgas:

Patarimai!
¾ Į kūrybiškumą reikia žvelgti išlaikant
pusiausvyrą, priešingu atveju lengva
pamiršti projekto tikslus ir uždavinius.
¾ Kūrybiškumas gali būti pasitelktas kaip
būdas pateikti projektus įvairioms
suinteresuotosioms šalims, naudojant
pačias tinkamiausias vizualines
prezentacijas, siekiant perteikti
tokį patį pranešimą skirtingoms
suinteresuotosioms šalims.
¾ Tarptautiniai projekto susitikimai gali
būti vykdomi kultūriškai įdomiose ir su
konkrečia tema susijusiose vietose.
¾ Gali būti pasiūlyti nauji būdai, skirti
atlikti grupės darbui ir komandoms
tinkantys intensyviai svarstyti.

¾ Pristatymai ir ataskaitos iš susitikimų
ir veiklos gali būti pateikti įvairiais
kūrybiškais formatais.
¾ Kūrybiškumas gali atsiskleisti kuriant
logotipą, įvaizdį ir projekto pojūtį.
Tai turi būti atliekama atidžiai, kad
suinteresuotieji asmenys įvairiose
šalyse kuo plačiau suvoktų.
¾ Naudinga nuo pat pradžių pasitelkti
metodiką arba inovacijų kontrolinį
sąrašą, pavyzdžiui, kaip mes žinosime,
kad šis produktas novatoriškas? Kaip tai
išmatuosime?

Būtina pusiausvyra tarp atitikties ir inovacijos: projekto produktai turi
būti novatoriški, tačiau taip pat turi atitikti originalias specifikacijas,
kurios buvo patvirtintos rengiant paraišką.
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Vaidmenų ir atsakomybių paskirstymas
Vaidmenys ir atsakomybės nustatomi kiekvienam partneriui dar rengiant paraišką. Tačiau
kartais konkretus asmuo ar asmenys vietos projekto komandoje dar nebūna identifikuoti.
Yra skirtingų požiūrių partneriams paskirstant vaidmenis ir atsakomybes, kurie priklauso
nuo:
• to, kaip gerai partneriai žino vienas kitą, pavyzdžiui, anksčiau dirbo kartu;
• kiekvieno partnerio įdirbio rengiant paraišką;
• susipažinimo su kiekvieno partnerio darbu, susijusio su projekto tema;
• to, kas buvo nurodyta patvirtintoje paraiškos formoje.

Patarimai!

Vaidmenų ir atsakomybių paskirstymas

¾ Sukurkite aiškų projekto planą ir
suformuokite visas užduotis, kurias
reikia atlikti atsižvelgiant į kiekvieną
projekto aspektą, įskaitant projekto
produktus.
¾ Atlikite konsorciumo narių įgūdžių
patikrinimą, identifikuodami kiekvieno
partnerio stiprybes.
¾ Vadovaukitės patvirtinta paraiška, kad
matytumėte, kuriam partneriui buvo
priskirtas konkretus vaidmuo.
¾ Suderinkite reikiamas veiklas ir įgūdžius
su kiekvienu partneriu.
¾ Įvertinkite išteklių prieinamumą
kiekvieno partnerio organizacijoje,
bei jų kasdienį darbo krūvį, kad
užtikrintumėte, jog yra laiko įsipareigoti

¾

¾

¾

¾

didesnėms užduotims.
Paskirstykite vaidmenis pagal
susitarimą, tačiau būkite atidūs, kad
nepaskirstumėte per daug arba per
mažai vaidmenų vienam partneriui.
Skatinkite partnerių, kurie gali turėti
daugiau patirties toje srityje nei
paskirtas partneris, bendradarbiavimą
ir tarpusavio mokymąsi.
Parenkite projekto konsorciumo aprašą
kaip schemą, kad pavaizduotumėte
kiekvieno partnerio vaidmenis ir
atsakomybes bei vertę ir indėlį siekiant
bendrų projekto tikslų.
Sukurkite mechanizmą, apimantį
partnerių kiekvieno etapo indėlį,
džiaugdamiesi sėkme.
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Projekto grafiko parengimas ir laiko valdymas
Projekto trukmė yra nustatyta ir galimybės pratęsti projekto trukmę yra ribotos. Todėl laiko
valdymas yra svarbus aspektas tarptautinio bendradarbiavimo projektuose.

Patarimai!

Laiko valdymas

¾ Laiko, kurio prireiks projektui vykdyti,
neįvertinimas turės ženklios neigiamos
įtakos jūsų projektui.
¾ Įvertinkite išorinių projekto partnerių
laiką, pavyzdžiui, išorės suinteresuotųjų
šalių, kurios turės nedaug laiko vykdyti
projekto veiklas.
¾ Naudokite projekto planą ir išskaidykite
kiekvieną užduotį pagal Ganto
diagramą.
¾ Nenuvertinkite projekto Ganto
diagramos svarbos, kuri parodo veiklų
tarpusavio priklausomybę bei pradinį
grafiką.

¾ Ganto diagrama turi būti naudojama
užbaigti jūsų projekto grafiką ir
stebėti projekto pažangą, taip ženkliai
prisidedant prie komunikacijos.
¾ Svarbu per daug nenukrypti nuo
patvirtintos paraiškos, kadangi tai
gali turėti įtakos biudžetui ir bendrai
projekto trukmei.
¾ Planavimas yra svarbu: geras projekto
planas užtikrins tinkamą laiko valdymą.

Laikas
1 užduotis
2 užduotis
3 užduotis
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Projekto etapai
Projekto etapai ir rodikliai yra labai skirtingi elementai. Projekto etapai kartais nurodomi
kaip rodikliai, kadangi gali nurodyti projekto būseną laike. Tačiau rodikliai naudojami
matuoti rezultatus, o etapai – sekti progresą, laiko valdymą ar pažymėti, kada prasidės
nauja veikla. Projekto etapai turi būti toliau tobulinami ir įtraukiami į projekto planą bei
veiklas.
Pasikartojanti tema tarp Europos lygmens projektų vadovų buvo sėkmės pažymėjimo
poreikis. Buvo pažymėta, kad ši sėkmė  bus matoma tik projekto komandai kadangi ji
paslėpta nuo visų, esančių už projekto ribų, kol bus paviešinti galutiniai rezultatai. Aišku
konsorciumas turi būti atsargus atskirdamas projekto etapus ir projekto užbaigimą.
Etapai yra reikšmingi projekto įvykiai.
Pirmasis etapoas – projekto patvirtinimas.

Etapais gali būti įvardijami momentai, kai:
• partneriams atliekami tolesni biudžeto mokėjimai;
• vyksta oficialus ir dokumentuotas stebėjimas;
• gali vykti pažangos ir kokybės vertinimas;
• pateikiamos tarpinės ataskaitos;
• informuojamos suinteresuotosios šalys.

Etapai yra svarbūs projekto planavimui ir
užtikrinimui, kad projektas toliau vyktų.
Tačiau etapai nėra skirti matuoti rezultatus ar kokybę.
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Etapas

Pagrindinė sritis ar aktualus modelis

Pradžia

Projekto aprašas

Planavimas ir
projektavimas

Darbų paskirstymas ir išskaidymas:
Projekto Ganto diagrama
Komunikacijos planas
Rizikos valdymo planas
Projekto produktai
Aiškus vaidmenų ir atsakomybių išskaidymas

Vykdymas

Progreso stebėjimas:
Grafikas, Ganto diagrama
Projekto būklės ataskaitos
Tarpinė ataskaita

Stebėsena ir
valdymas

Patikrinimas, ar veiklos atitinka tikslus ir biudžetą:
Biudžeto stebėjimas
Etapai
Rodikliai
Vertinimo veiklos

Užbaigimas /
vertinimas

Ataskaitų teikimas ir galutinis vertinimas
Galutinė ataskaita

Šio ciklo etapai išvardyti paraiškos rengimo etape.
Tačiau patvirtinus projektą yra galimybė iš naujo
išnagrinėti ir išgryninti pradinius etapo elementus
bei detaliau tai išdėstyti.
Svarbu atminti, kad projekto taikymo sritis negali
keistis, kadangi šis aspektas yra svarbus pradiniam
paraiškos vertinimui. Bet koks nukrypimas turės
įtakos patvirtintam projektui ir dėl to reikės
konsultuotis su nacionaline agentūra.
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Praktinės rekomendacijos dėl projekto priemonių pasirinkimo
Projekto valdymo metodai apima keletą
priemonių, kurių pagrindinis tikslas –
stebėti išteklius, suinteresuotąsias šalis,
biudžetą, terminus ir valdyti užduotis bei
lūkesčius. Yra daugybė priemonių ir dalyviai
pataria pertvarkyti esamus išteklius ir
modelius, kad šie tiktų projektui.

Yra daugybė prieinamų projekto valdymo
programų. Kai kurios nemokamos, už kitas
prašoma vienkartinio mokesčio ar taikoma
mėnesinė prenumerata. Svarbu, kad
pasirenkant projekto valdymo priemonę
būtų priimtas informacija pagrįstas
sprendimas.

Grupės procesas pasirenkant projekto valdymo priemonę

Kiekvienas partneris pasiūlo projekto valdymo priemonę

Naudodami projekto planą, išvardykite konsorciumo reikalavimus ir
lūkesčius, keliamus projekto valdymo priemonei
Konsorciumas aptaria kiekvienos pasiūlytos priemonės privalumus ir
trūkumus ir pradeda eliminavimo procesą
Apsvarstykite prieigos galimybę visiems partneriams (pavyzdžiui,
vienas partneris gali neturėti patikimo interneto ryšio)
Aptarkite kiekvieno partnerio patirtį su anksčiau naudotomis
priemonėmis ir parenkite trumpą sąrašą
Išnagrinėkite kiekvienos priemonės tinkamumą naudotis ja ir
pasirinkite
Pasirinkę surenkite mokymus partneriams, kurie yra mažiau
susipažinę su priemone ar naudojasi ja pirmą kartą
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Ne visi partneriai naudojasi projekto
valdymo programomis. Kai kurie naudoja
Google Docs, Dropbox ar kitas debesijos
platformas saugoti savo dokumentams,
užtikrindami prieigą visiems partneriams.
Pagrindinis argumentas dėl projekto
valdymo programų naudojimo –
komunikacijos palengvinimas ir skaidrumas
prižiūrint veiklas.

Kai kurie Europos projektų vadovai nurodė,
kad lengva pakliūti į spąstus, turint kelias
skirtingas priemones, mechanizmus ir
programas, atliekančias tas pačias funkcijas
arba sutampančias dėl tos pačios funkcijos,
o jų valdymas ir tikrinimas atima daug
laiko. Svarbu, kad priemonės nesidubliuotų,
siekiant užtikrinti racionalų metodikos
naudojimą.

Virtualaus bendradarbiavimo priemonių, kurias naudoja Europos lygmens projektų
vadovai, pavyzdžiai
Priemonė
Trello

Microsoft
TEAMS

Balanced
Score Card

REDMINE

Teamwork
Projects App

Trumpas aprašymas Privalumai
Vizualus būdas matyti,
ką reikia atlikti

Lanksti, vizuali
ir nemokama
programa

Office 365 dalis,
užtikrinanti
pokalbiais paremtą
bendradarbiavimą ir
dalijimąsi informacija

Visos
priemonės
prieinamos
vienoje vietoje

Naudojama matuoti
rezultatus ar stebėti
progresą, sąsajas su
strategija

Padeda
identifikuoti
pagrindinius
tikslus ir
uždavinių
sąsajas

Projekto valdymo ir
Nemokama ir
leidimų stebėjimo
atvirojo šaltinio
priemonė, leidžianti
programa,
valdyti daugybę
kurioje
projektų ir antrinių
naudinga
projektų, su
matyti išdirbtą
bendrais tvarkomais
laiką ir likusį
tinklalapiais ir forumu
laiką
kiekvienam projektui
Padeda valdyti
grupės tikslus stebint
Leidžia
laiką, projektus,
registruoti laiką
pranešimus, užduočių
sąrašus

Trūkumai
Gali būti paini,
jei ja naudojasi
didelės
komandos
Visiems
partneriams
reikia naudoti
Microsoft Office
ir yra daugybė
programų, kurios
gali sukelti
painiavos

Nuoroda
https://trello.com

https://products.
office.com/en-us/
microsoft-teams/
group-chat-software

Užima daug laiko
www.
ir kartais sunku
balancedscorecard.org
suprasti

Lengva naudotis
bazinėmis
funkcijomis,
o norint
išsamesnėmis,
reikia mokymų

www.redmine.org

Turi mokėti
kiekvienas
vartotojas

www.teamwork.com/
project-managementsoftware/apps
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Vaidmenų ir atsakomybių paskirstymas
Kai kurių tarptautinių projektų metu buvo nuspręsta parengti projekto aprašą, iliustruojantį
taikymo sritį, tikslus ir į projektą įtrauktus asmenis.
Pagrindiniai projekto aprašo aspektai:
•

projekto apraše pateikiama projekto
taikymo sritis ir tikslai, kiekvieno
partnerio vaidmenys ir atsakomybės,
identifikuojamos pagrindinės
suinteresuotosios šalys, nustatomas
projekto koordinatoriaus vaidmuo ir
kompetencija;
naudojamas kaip greitas atskaitos
taškas projekto vykdymo metu,
suformuojantis konsorciumui ir
organizacijoms bendrą supratimą apie
projektą. Gali būti laikomas kaip verslo
scenarijus patvirtinam projektui;
gali būti naudojamas kaip
sklaidos priemonė, informuojant

•

•

Kontrolinis
sąrašas










•
•

•

suinteresuotąsias šalis apie projektą;
veikia kaip tvarkingas projekto
žemėlapis – detalesni elementai gali
blaškyti, ypač projekto susitikimų metu;
apraše turi būti tiek informacijos, kad
komandos nariai, suinteresuotosios
šalys ir išorės dalyviai susidarytų
bendrą vaizdą, tačiau jame neturi
būti pateiktos visos veiklos ar darbų
sąrašas minučių tikslumu. Didelė dalis
detalios informacijos turi būti pateikta
patvirtintoje paraiškos formoje;
aprašas turi būti partnerių suderintas
ir pasirašytas visų projekte
dalyvaujančiųjų.

Klausimai, kuriuos reikia aptarti projekto apraše

Kodėl vykdomas šis projektas?
Kokie yra bendri tikslai ir uždaviniai?
Kokie bus projekto rezultatai?
Kas dalyvauja projekte ir kokie jų vaidmenys?
Kas yra pagrindinės suinteresuotosios šalys?
Kaip valdomas projektas? Pavyzdžiui, valdymo komitetai, koordinatoriaus vaidmuo.
Kokia projekto trukmė ir projekto pradžia / pabaiga?
Koks bendras projekto biudžetas?
Koks yra komunikacijos planas, taikytinas projekto komandos nariams ir
suinteresuotosioms šalims?
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Partnerystės sutartys
Beveik visi Europos projektų vadovai sudarė partnerystės susitarimus ar sutartis tarp
kiekvieno partnerio ir koordinatoriaus. Šis veiksmas logiškai grindžiamas tuo, kad leidžia
suvokti lūkesčius, vaidmenis, veiklas, kurių imamasi, kaip valdomi konfliktai, kaip ir kodėl
atliekami mokėjimai, ataskaitų teikimo reikalavimus ir lūkesčius dėl kokybės. Sutarčių
turinys skiriasi priklausomai nuo projektų pobūdžio ir apimties. Tačiau yra daug aspektų,
kurie svarbūs kiekvienai sutarčiai.

Kontrolinis
sąrašas

Punktai, kuriuos reikia įtraukti į partnerystės sutartį

Koordinatoriaus vaidmuo ir kompetencija
Projekto grafikas ir etapai
Partnerio vaidmuo ir atsakomybės
Kiekvieno partnerio biudžetas
Finansinių ir aprašomųjų ataskaitų teikimo terminai
Aprašomųjų ir finansinių ataskaitų šablonai
Projekto veikloms reikalingi dokumentiniai įrodymai
Finansinės taisyklės ir reglamentai
Produktų žiniaraščio reikalavimai
Konfliktų valdymo procedūros
Skundų teikimo procedūros
Partnerių elgesio kodeksas
Saugos reikalavimai ir gairės projektams, į kuriuos įtraukiami jauni asmenys, negalią
turintys asmenys ir pažeidžiami jauni asmenys bei suaugusieji
 Neatitikties sutarčiai pasekmės ir jų įgyvendinimo procesas
 Sprendimų priėmimo procesai
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Projekto vadovas
Dauguma projekto konsorciumų parengia projekto vadovą. Projekto vadovo tikslas –
pateikti rekomendacijų vadovą visiems partneriams. Jis atnaujinamas viso projekto
vykdymo metu iki pat jo pabaigos. Daugelis Europos projektų vadovų pateikė tarptautinio
bendradarbiavimo veiklos renginyje parengtus projekto vadovus, kuriuose yra daug
partnerystės sutarties elementų. Tačiau akivaizdus skirtumas buvo tai, kad projekto
vadovas buvo parengtas ne tik atskirų partnerių ir koordinatoriaus. Jame buvo atkreiptas
dėmesys į visų partnerių biudžetus, veiklas, indėlį, komandos narius ir rodiklius. Daugiau
dėmesio skiriama partnerių suderintiems projekto grafikams ir projekto planams.
Partnerystės vadovą lengva sukurti, kai parengiami tokie dokumentai kaip projekto
aprašas, komandos veiklos planas, komunikacijos planas, projekto grafikas ir kiti
dokumentai. Europos projektų vadovai nusprendė parengti interaktyvų dokumentą, kuris
pildomas viso projekto vystymo metu. Jame yra veiklos duomenys ir rezultatai pagal
išdėstytus rodiklius, taip reikšmingai prisidedant prie ataskaitų teikimo proceso, kadangi
informacija pateikiama vienoje vietoje.

Kontrolinis
sąrašas















Punktai, kuriuos reikia įtraukti į projekto vadovą

Projekto aprašymas
Projekto tikslai ir uždaviniai
Projekto aprašas ir komandos veiklos planas
Kiekvieno partnerio grafikas ir vaidmuo kiekvieno projekto etapo ir veiklos metu
Konfliktų valdymo procedūros
Sprendimų priėmimo procesai
Aprašomųjų ir finansinių ataskaitų šablonai
Finansinės taisyklės ir reglamentai
Ataskaitų teikimo šablonai
Saugos reikalavimai ir gairės projektams, į kuriuos įtraukiami jauni asmenys, negalią
turintys asmenys ir pažeidžiami jauni asmenys bei suaugusieji
Duomenų apsaugos gairės ir reglamentai
Komunikacijos planas
Projekto kokybės planas
Sklaidos planas
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Finansų valdymas
Visų projektų būdai valdyti finansinius aspektus yra labai skirtingi. Daugiausiai tai priklauso
nuo šių veiksnių:
• organizacijos dydžio ir turimų išteklių – didelės organizacijos turi finansų vadovą, o
mažesnės organizacijos pasikliauja projekto komanda;
• patirties dalyvaujant Europos lygmens tarptautiniuose projektuose;
• programos taisyklių ir reikalavimų suvokimo.
Vertinant pateiktą paraišką, gali būti pasiūlyta rekomendacijų sumažinti projekto biudžetą
tam tikrose sutarties sudarymo etapo dalyse dėl šių priežasčių:
•
•
•
•

išlaidos nėra pagrįstos pagal Programos taisykles;
nepagrįstas dienų, skirtų produktui kurti, skaičius;
perteklinis projekto susitikimų skaičius be aiškaus loginio paaiškinimo;
nepaaiškinamos išlaidos.

Būtina atlikti korekcijas, o informacijos apie finansinius reikalus perdavimas yra svarbus
užtikrinti bendrą partnerių tarpusavio supratimą.

Svarbu atminti, kad biudžetas siejamas su kokybe. Tai kontroliuoja
nacionalinė agentūra, vykdydama vertinimą, stebėseną ir ataskaitų
teikimą bei galutinės ataskaitos procesus. Du pagrindiniai klausimai,
į kuriuos reikia atsižvelgti valdant projekto finansus – „ar tai
atitinka patvirtintą paraišką?“ ir „ar tai ekonomiškai naudinga?“ Jei
atsakymas yra neigimas, reikia kreiptis į nacionalinę agentūrą ir gauti
jos patvirtinimą dėl bet kokių pakeitimų, kad užtikrintumėte, jog
laikomasi taisyklių ir nuostatų.
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Komunikavimas finansiniais klausimais
Pirmoji galimybė aptarti finansus po projekto patvirtinimo – projekto pirmojo susitikimo
metu. Svarbu, kad šiame susitikime dalyvautų visi partneriai.
Prieš pirmąjį posėdį parenkite sutartį su kiekvienu partneriu, kurioje būtų finansams
skirtas skyrius. Ji turi būti išsiųsta iš anksto, kad pakaktų laiko perskaityti ir pasikonsultuoti
su kolegomis kiekvieno partnerio institucijoje. Sutartyje finansavimo sąlygos turi būti
pritaikytos kiekvienam partneriui, pateikiant šią informacija:
• dotaciją kiekvienam partneriui pagal kiekvieną biudžeto eilutę;
• dotacijos išmokų periodiškumą;
• su mokėjimu susijusias sąlygas tiek kokybės, tiek ataskaitų teikimo atžvilgiu.
Dokumentacija, kurios reikia finansinėms ataskaitoms teikti, įskaitant visus šablonus
(pavyzdžiui, įsiregistravimo lapus, lankomumo pažymėjimus ir pan.), gali būti įtraukta kaip
projekto vadovo priedas.

Dalyviai turėjo skirtingą požiūrį į projekto finansų valdymą.
Dalyvaujant kai kuriuose projektuose koordinatorius nuperka visus
skrydžio bilietus ir pasirūpina apgyvendinimu, vykdant mobilumo
veiklas. Kitų projektų atveju partneriai įsigyja skrydžio bilietus patys
ir po renginio susigrąžina išlaidas. Ruošdami sutartį užtikrinkite,
kad būtų įvertinti visi partneriai. Pavyzdžiui, kai kurie partneriai gali
neturėti išteklių iš anksto apmokėti už skrydžius ir apgyvendinimą, dar
prieš gaunant dotaciją, ar organizuoti sklaidos renginius be tam tikros
finansinės paramos. Visi partneriai turi vadovautis ta pačia procedūra.

Finansų valdymo priemonių sukūrimas
Yra daug priemonių, sukurtų stebėti projekto finansus. Nesvarbu, ar kuriate, ar pritaikote
priemones, skirtas naudoti projekte, įsitikinkite, ar jos yra:
• paprastos, aiškios ir paprastai naudojamos;
• nuoseklios visų partnerių atžvilgiu;
• leidžia koordinatoriui lengvai stebėti kiekvieno partnerio ir bendrą konsorciumo
biudžetą.
Svarbu pateikti informaciją, kada ir kaip informacija turi būti užpildyta. Šiuo atžvilgiu reikia
vadovautis projekto grafiku. Pavyzdžiui, kai parengiamas produktas, turi būti užbaigti ir
finansavimo klausimai, susiję su šiuo produktu, ir konsorciumas vienu metu gali lengvai
stebėti biudžetą bei projekto grafiką.
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Rizikos valdymas
Rizikos valdymas yra svarbus bet kurio projekto aspektas, ypač tarptautiniuose
projektuose, kurių trukmė ilgesnė ir sukuriama daugybė produktų. Norint valdyti riziką,
rekomenduojama vadovautis šiais patarimais:

Patarimai!
¾ Remkitės rizikos analizės planu, išdėstytu paraiškoje, pirmojo partnerių susitikimo
metu.
¾ Užtikrinkite, kad rizikos analizė būtų atnaujinama viso projekto metu.
¾ Rizikos analizė visada turi apimti konfliktų sprendimo procesą.
¾ Kyla pavojus parengti per ilgą rizikų sąrašą! Todėl naudinga rizikų sąrašą išdėstyti pagal
prioritetus ir nustatyti jas reguliariai iš naujo.
¾ Dalyviai pabrėžė nenumatytų atvejų planų svarbą didesnių rizikų atveju, galinčių turėti
neigiamos įtakos visam projektui.

Identifikuokite
rizikos sritis

Iš naujo
įvertinkite
rizikas

Įvertinkite
rizikas

Rizikos
vertinimas
Įgyvendinkite
rizikos valdymo
veiksmus

Parenkite savo
rizikos valdymo
planą
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Rizikos
kontrolė

Projekto susitikimų ir renginių valdymas
Tarptautiniai projekto susitikimai yra
svarbūs norinti pasiekti bendrą bet
kurio Europos lygmens projekto sėkmę,
kad partneriai galėtų susitikti tiesiogiai,
užmegzti ryšius, planuoti projekto tikslus
ir užtikrinti sklandų projekto vykdymą.
Projektų metu paprastai organizuojami
keli susitikimai per visą projekto vykdymo

Patarimai!

laikotarpį, o partneriai organizuoja šiuos
susitikimus pasikeisdami. Naudos gavėjai
turi galimybę susipažinti su kitų valstybių
narių kultūra ir kalba bei įgyti daugiau
žinių apie partneres-institucijas. Europos
lygmens projektų vadovai pateikė toliau
išvardytas rekomendacijas dėl projekto
susitikimų organizavimo.

Partnerių susitikimai

¾ Svarbu, kad kiekvienam susitikimui pasiruoštų visi partneriai, o ne tik priimančioji
organizacija.
¾ Į susitikimą naudinga pakviesti išorės vertintoją arba stebėtoją.
¾ Užtikrinkite atvirą komunikaciją ir sudarykite galimybes atsiliepimui pateikti.
¾ Svarbu organizuoti socialinius renginius, pavyzdžiui, 5 km bėgimą prieš projekto
susitikimą, vietos muziejų lankymą arba susipažinimą su komandos nacionaliniais
patiekalais vakarienės metu.
¾ Parenkite kontrolinį sąrašą ir darbotvarkių bei protokolų šablonus.

Bendrasis projekto susitikimo kontrolinis
sąrašas












Laikas ir vieta
Susitikimo tikslas ir uždaviniai
Darbotvarkė
Paruošiamieji darbai, kuriuos turi atlikti
visi partneriai
Apgyvendinimo galimybės ir kainos
Artimiausias oro uostas ir kelionė iš oro
uosto į susitikimo vietą
Vietos papročiai
Oro sąlygos ir rekomenduojama apranga
Vietos kultūrinė veikla atvykstantiems
per anksti arba per vėlai
Prieigos galimybės
Reikiama IT įranga
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Pirmojo projekto susitikimo metu nustatytas partnerystės tonas. Paprastai susitariama ir
diskutuojama toliau pateiktomis temomis.

Kontrolinis
sąrašas


















Pirmojo projekto susitikimo kontrolinis sąrašas

Projekto aprašas
Komandos veiklos planas
Komunikacijos planas
Bendras pagrindinių sąlygų, susijusių su projekto tema, suvokimas
Prisistatymai, jei partneriai dar nėra susipažinę vieni su kitais
Finansų ir biudžeto paaiškinimas
Patvirtintos paraiškos apžvalga ir suderinami vaidmenys
Peržiūrimos rizikos
Pasirenkamos projekto valdymo priemonės ir, jei reikia, parengiamos vartotojo
paskyros
Projekto plano apibendrinimas ir grafiko patvirtinimas
Aptariama suinteresuotųjų šalių analizė
Būsimų susitikimų datos
Etapai ir rodikliai
Ataskaitų teikimo terminai
Sutariama dėl vaidmenų ir paskirstomos užduotys
Projekto įvaizdis ir pojūtis, pavyzdžiui, interneto svetainės, logotipų aptarimas ir
kūrimas
Spaudos pranešimas suinteresuotosioms šalims

Po susitikimo parengiami ir, kaip įmanoma
skubiau, išplatinami susitikimų protokolai.
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Projekto renginiai
Projekto renginiai suteikia galimybę
parodyti projektą išorės auditorijai. Šių
renginių metu gali būti rodomi pristatymai
susitikimuose su suinteresuotosiomis
šalimis ir konferencijose bei su projektu
susijusiuose sklaidos renginiuose.

Patarimai!

Dalyviai akcentavo išorės renginių
svarbą informacijos sklaidai ir skatinant
susidomėjimą projektu, todėl svarbu
padaryti gerą įspūdį ir atrodyti
profesionaliai.

Projekto sklaida išorės renginyje

¾ Parenkite savo pristatymą ir pasiruoškite iš anksto.
¾ Įsitikinkite, ar pristatymas yra aiškus, ir vadovaukitės gerosios praktikos
rekomendacijomis pristatydami medžiagą.
¾ Turėkite vizitinių kortelių su projekto logotipu ir interneto svetainės adresu.
¾ Įtraukite informaciją apie visus partnerius, kad parodytumėte tarptautinį projekto
pobūdį.
¾ Koreguokite informaciją, kad pritaikytumėte ją atitinkamai auditorijai: jūsų
suinteresuotųjų šalių analizė padės išsiaiškinti, kokią žinutę jie gauna apie projektą.
¾ Projekto apžvalga turi būti labai trumpa ir labiau sutelkta į pagrindinius aspektus.

Pateikiamos informacijos formatas ir tipas labai priklauso nuo auditorijos. Svarbu
išanalizuoti, kas dalyvaus, ir atitinkamai pritaikyti pateikimo būdą.
Auditorija

Metodas

Politikos formuotojai

•

Išlaikykite aukštą lygį ir pademonstruokite aiškias sąsajas
su politika, potencialiu poveikiu politikai ir švietimo ar
mokymo sričiai.

Pedagogai

•

Pateikite įrodymais grindžiamus rezultatus, kad
parodytumėte, jog produktas „veikia“.
Akcentuokite produkto naudojimo paprastumą ir
įgyvendinimą klasėje bei naudą besimokantiesiems.

•
Besimokantieji

•

Pasidalykite istorija apie potencialaus besimokančiojo
„kelionę“ ir siūlomą pagalbą patobulinti žinias, įgūdžius ir
kompetencijas.
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Projekto renginio organizavimas priimančioje šalyje
Projekto konsorciumas gali ribotai prisidėti prie išorės renginių organizavimo, kadangi
jie nėra tiesioginiai organizatoriai. Tačiau nariai gali visapusiškai kontroliuoti savo pačių
organizuojamus renginius. Dalyviai pasiūlė šį darbų paskirstymą tarp komandos narių:
•
•
•

logistika;
socialinė žiniasklaida ir komunikacija;
renginių turinys.

Kontrolinis
sąrašas









Renginio laikas ir vieta
Renginio tikslas
Dalyvių skaičius ir jų trumpas aprašymas
Darbotvarkės projektas
Biudžetas
Renginio formatas (diskusijų grupės, pristatymai ir pan.)
Susitarimas dėl pranešėjų
Susitarimas dėl kviestinių dalyvių

Kontrolinis
sąrašas










Bendrasis projekto renginio planavimas

Logistika

Vietos rezervacija ir patikrinimas dėl prieigos negalią turintiems asmenims
Maitinimas, įskaitant dietinius pageidavimus
Vardų kortelės
Parodiniai stendai
Registracijos stalas
IT įranga, kurios prireiks renginyje (įskaitant mikrofonus)
Patalpos įrengimas
Rinkinys dalyviams (įskaitant rašiklius, popierių ir kitą medžiagą)
Renginio biudžeto valdymas
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Kontrolinis
sąrašas

Socialinė žiniasklaida ir komunikacija

 Socialinės žiniasklaidos puslapio parengimas viešam renginiui
 „Pasižymėkite datą“ pranešimo išsiuntimas
 Registracijos puslapio parengimas su šia informacija: nuorodos, viešasis
transportas ir automobilių statymo vietos bei darbotvarkės projektas
 Kvietimų parengimas ir išsiuntimas – paklauskite apie alergijas maisto
produktams ar mitybos pageidavimus
 Pranešimo parengimas ir išplatinimas žiniasklaidai
 Socialinės žiniasklaidos grotažymių ir turinio, kuris bus keliamas
renginio metu, sukūrimas

Kontrolinis
sąrašas









Renginio turinys

Pranešėjų ir (arba) dalyvių pakvietimas
Kelionių pranešėjams rezervacija
Užrašų pranešėjams parengimas
Detalios darbotvarkės programos paruošimas
Turinio kiekvienai darbotvarkės sričiai parengimas
Pristatymo paruošimas
Pristatymų iš pranešėjų surinkimas ir skaidrių komplekto sudarymas
Atsiliepimo formų, kurios bus įtrauktos į dalyviams skirtus rinkinius,
paruošimas
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Kokybės valdymo įtraukimas į
jūsų tarptautinį projektą
Kas yra kokybės valdymas?
Kokybės valdymas – tai svarbus Europos
lygmens projekto valdymo elementas.
Projektai gali būti įvykdyti laiku ir
neviršijant numatyto biudžeto, tačiau
be tinkamo kokybės valdymo jie gali
nesukurti pridėtinės vertės arba gali
nepasiekti nustatyto tikslo. Dar rengiant
paraišką visuose tarptautinės partnerystės
projektuose privaloma nurodyti, kaip
bus stebimas jo progresas ir kokybė. Tai
apima tiek projekto, tiek kokybės valdymą.
Kokybės apibrėžimas labai plačiai ir
įvairiai interpretuojamas bei suprantamas

skirtinguose projekto konsorciumuose.
Svarbu, kad būtų bendras partnerių
suprastimas ir požiūris, ypač dėl bendrai
vartojamų terminų. Kokybės valdymas
apima procesų ar modelių kūrimą, siekiant
patikrinti projekto vykdymo pažangą (pvz.,
projekto būklės ataskaita ir užduočių
sąrašai), ir paprastai į šį procesą įtraukiami
projekto partneriai, o kartais ir išorės
vertintojas. Šis procesas taip pat apima
metodą ar priemones projekto procesų
(pvz., partnerių susitikimų, komunikacijos ir
pan.) bei rezultatų kokybei tikrinti.

„Projekto valdymas
reiškia „ką“, o kokybės
valdymas – „kaip“.

• Stebėsena – tai nuolatinis veiksmas, skirtas apžvelgti
projekto veiklas ir pažangą, siekiant užtikrinti, kad
būtų pasiekti pirminiai tikslai ir uždaviniai.
• Vertinimas – periodiškas veiksmas, kurio metu
vertinama veiklos kokybė ir efektyvumas, rezultatai ar
produktai. Visa tai galima pamatuoti tiek kiekybiniais,
tiek kokybiniais rodikliais.
• Rodikliai – priemonės (tiek kokybinės, tiek kiekybinės),
kurios leidžia stebėti pokyčių, kuriuos norite
įgyvendinti, pažangą.
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Pagrindiniai kokybės valdymo aspektai
Kokybės
valdymas reiškia
ne tik peržiūrą,
t. y. gręžiojimąsi
atgal. Tai reiškia
aktyvumą,
prevenciją ir
darbą, siekiant
rizikos mažinimo.

Kokybės
valdymas turi
tęstis viso
projekto metu.

Dalyviai taip pat aptarė tinkamą balansą,
kurio siekiama tarp atitikties ir kokybės.
Pavyzdžiui, suinteresuotųjų šalių
atsiliepimai gali pakeisti rezultatus, tačiau
būtina išlaikyti originalios paraiškos
atitiktį. Dalyviai patarė visuomet
pasikonsultuoti su nacionaline agentūra,
jei kyla abejonių dėl atitikties paraiškai.

Be atsiliepimų
gavimo iš
kitų šalių,
įskaitant išorės
suinteresuotąsias
šalis, šis procesas
taip pat apima
savianalizę.

Tai mokymosi
procesas,
ir prireikus
rezultatas
turėtų būti
peržiūrėtas ir
pritaikytas.

„Kokybės valdymas yra
tarsi draugiškas kritikas“

Nors prastas kokybės valdymas gali būti matomas iš projekto rezultatų,
taip pat egzistuoja ir paslėptas poveikis projekto konsorciumui. Tai
apima žemą moralę, konfliktą, dalyvavimo vertės trūkumą, žalą
reputacijai ar sumažėjusį klientų pasitenkinimą. Be to, galutiniame
ataskaitos etape jis gali paskatinti finansų sumažėjimą.

Metodai spręsti projekto kokybės problemas






Savianalizės vertinimas
Bendras vertinimo kriterijų parengimas pirmojo susitikimo metu
Anoniminiai klausimynai (su pažymėtinais langeliais nuo 1 iki 5)
Tikslinės grupės su projekto partneriais
Konkrečių problemų sprendimas plačiąja prasme vietoje pavienių
asmenų išskyrimo
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Kokybės valdymas tarptautinės partnerystės
projektuose
Kodėl jo reikia?
•

•

•

•
•

Kas tikrinama?

Užtikrina, kad
rezultatai būtų
aktualūs ir tinkami
naudoti galutiniams vartotojams
Atskaitingumas
finansuotojams
/ suinteresuotosioms šalims
Sukuria pridėtinę
vertę ir užtikrina
poreikių patenkinimą
Patikrinami sertifikavimo / akreditacijos standartai
Demonstruojamas
poveikis

•
•
•
•
•
•

Produktai /
rezultatai
Projekto procesai /
susitikimai
Komunikacija
Mokymo veiklos
Projekto renginiai
Sklaidos veikla

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kurios šalys
įtraukiamos?
Projekto komanda
Galutiniai
vartotojai
Išorės vertintojas
Dalyviai
Nacionalinė
agentūra
Darbuotojai
Mokytojai ir
instruktoriai
Kiti naudos gavėjų
organizacijų
darbuotojai
Konsultantų
grupės

Kaip patikrinti?
•
•
•
•
•
•

Rodikliai
(kokybiniai ir
kiekybiniai)
Matavimai prieš
ir po
Klausimynai
Tikslinės grupės /
kontrolinės grupės
Patariamosios
grupės
Kokybės planas

Kokybės plano parengimas

Atitiktis
paraiškai
Europos
prioritetai
Poveikis

Komunikacija
Ataskaitų
teikimas

Partnerių
susitikimai
Projekto
renginiai
Informacijos
sklaida

Aktualumas
Rodikliai
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Rezultatai

Kokybės
valdymo tikslai

Valdymo
procesai

Veiklos

Projekto tikslai

Projekto valdymas

Tikslai

Visi dalyviai sutarė, kad kokybės valdymo planas yra naudinga priemonė projektui.
Toliau pateiktos antraštės gali būti naudojamos kaip pagrindas jūsų rengiamam kokybės
planui.

Inovacijos
Prieiga
Tikslinė grupė
Suinteresuotosios šalies
peržiūra

Kokybės plano parengimas
Kokybės planas siejamas su rizikos vengimu ir turi būti integruotas į visus projekto valdymo
plano aspektus.
Svarbu, kad kokybės valdymas būtų planingas procesas, siekiant užtikrinti, kad būtų
vykdomi programos, nacionalinės agentūros, Europos Komisijos, dalyvaujančiųjų
organizacijų ir kitų suinteresuotųjų šalių reikalavimai.

Patarimai!

Kokybės plano parengimas

¾ Kokybė yra visų partnerių atsakomybė,
tačiau kokybės reikalų valdymo
paskyrimas konkrečiam partneriui
ar komitetui padės išlaikyti svarbą.
Paprastai šios funkcijos priskiriamos
valdymo komiteto kompetencijai ir
turi būti įtrauktos tarp svarbių aspektų
visose susirinkimų darbotvarkėse.
¾ Dirbkite kartu, kad apsvarstytumėte,
kuriuos aspektus reikia peržiūrėti
kokybės atžvilgiu.
¾ Nustatykite kokybės uždavinius
projekto valdymui, veikloms ir
produktams pačioje projekto pradžioje.
Jie turi būti akivaizdūs ir integruoti į
projekto valdymo planą.
¾ Apsvarstykite, kaip konsorciumas
matuos kokybę ir kokie rodikliai
bus naudojami stebėti projektą bei
matuoti jo progresą. Rodikliai parodys,
kada reikia atlikti korekcijas, ir padės
analizuoti tendencingumus.
¾ Kurkite procesus, kurie padės pasiekti
tikslus, įskaitant kontrolinius sąrašus,
rodiklius ir etapus. Jie įtraukiami į
projekto grafiką, projekto aprašą ir
kokybės valdymo planą.

¾ Įgyvendindami projektą stebėkite ir
vertinkite procesus, įsitikindami, kad
jie atitinka kokybės reikalavimus, ir
patikrinkite projekto etapus; tai padės
identifikuoti iššūkius dar pačioje
pradžioje ir siekti nuolatinės pažangos.
¾ Įsitikinkite, ar yra parengti planai,
skirti šalinti projekto vystymo metu
nustatytus kokybės trūkumus. Tai
duoda naudos nuolatiniam tobulėjimui.
¾ Nors produktai gali būti tikrinami
kiekviename plėtros etape, ne mažiau
svarbu atlikti viso produkto testavimą.
¾ Patikrinimo taip pat galima siekti
per išorinį vertintoją, kuris pateikia
objektyvią nuomonę.

„Yra skirtumas tarp
rezultato ir gero
rezultato!“
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Projekto produktų ir rezultatų kokybės vertinimas
Yra daugybė metodų ir būdų vykdyti kokybės stebėseną ir vertinimą.
○ Kolegų apžvalga apima ekspertų, dirbančių toje pačioje srityje, pasitelkimą. Jos
tikslas – pašalinti asmeninį šališkumą ir pateikti prasmingą nuomonę, susijusią su
kompetencijos sritimi, bei užtikrinti rezultatų pagrįstumą.
○ Loginis modelis – tai aiškus planas, kuriame aprašomi laukiami rezultatai ir etapai bei
išteklių panaudojimas, siekiant įgyvendinti tikslus ir uždavinius. Jis turi naudos kokybei
ir vertinimui.
○ Kritiškas draugas – tai patikimas ir palaikantis asmuo ar asmenų grupė, turintys žinių
ir dirbantys šioje srityje, galintys pateikti nuoširdų ir konstruktyvų atsiliepimą. Šie
asmenys nėra konsultantai ar patarėjai ir laiko save darbo „draugu“.
○ Pokyčių teorija paremta loginiu modeliu. Ji daugiau dėmesio skiria suinteresuotosioms šalims įtraukti: tikimasi, kad jos bus įtrauktos į proceso kūrimą, suteikiant
projektui daugiau patikimumo. Šia pokyčių teorija nustatomas pokyčių atlikimo būdas,
partnerių ir suinteresuotųjų šalių vaidmenys, prisidedant prie pokyčių ir patikrinant
prielaidas.
○ Žinių perdavimas pačia paprasčiausia forma yra visa apimantis terminas, apibrėžiantis
patikrinto ir įrodymais pagrįsto tyrimo perdavimą galutiniams vartotojams. Tačiau
sąvokos skiriasi ir nėra vienos aiškiai sutartos versijos.

Patarimai!

Projekto produktų ir rezultatų kokybės vertinimas

¾ Parenkite kokybės kriterijus kiekvienam
intelektiniam produktui. Tai apima patvirtintos paraiškos peržiūrą ir atsižvelgiama į laukiamą intelektinių produktų,
aprašytų paraiškoje, poveikį.
¾ Įvertinkite tai, kad peržiūrai yra nustatytas laiko apribojimas; projekto grafike
turi būti numatyta pakankamai laiko,
siekiant užtikrinti, kad produktas būtų
visiškai išbandytas, o atsiliepimai – įgyvendinti.
¾ Įsitikinkite, jog suburiate reikiamus asmenis ir užtikrinate reikiamą jų skaičių
(kiekis prieš kokybę). Apmąstykite, ar
klausimyno išsiuntimas 200 organizacijų
kiekvienoje šalyje nepateiks tokių pačių
rezultatų, kaip ir jo pateikimas tikslinei
grupei su 15 pagrindinių suinteresuotųjų asmenų kiekvienoje šalyje.

¾ Produktai turi būti sistemiškai peržiūrimi ir koreguojami; šiuo tikslu turi būti
parengtas gana lankstus planas.
¾ Svarbu, kad peržiūrą atliekantiems
subjektams būtų užduoti teisingi klausimai, ir jie turėtų laiko apmąstyti, kad
apžvalga netaptų tik pažymimųjų langelių pažymėjimu. Visos kokybės valdymo
veiklos turi būti prasmingos, aktualios ir
tinkamos.
¾ Peržiūra turi apimti bendradarbiavimu
grindžiamą metodą, įtraukiant visus
partnerius ir kitas vidaus ir išorės suinteresuotąsias šalis.
¾ Įvertinkite kultūrinius ir kalbinius skirtumus gaudami atsiliepimą ir įsitikinkite,
ar naudojama kalba suprantama suinteresuotosioms šalims ir nekils suvokimo
problemų.
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Rodiklių svarba
Rodikliai arba pagrindiniai pažangos rodikliai gali būti kokybiniai arba kiekybiniai. Jie
naudojami matuoti:
•
•
•
•

produkto kokybę;
suinteresuotųjų šalių pasitenkinimą;
produkto naudotojų skaičių;
leidinių, informacijos sklaidos medžiagos ar pasiekiamų dalyvių skaičių.

Rodikliai nustatomi rengiant projekto paraišką. Jie turi būti susiję su projekto tikslais ir
uždaviniais. Rodikliai gali būti skirstomi į du tipus:
•

•

rodikliai, parodantys, kad projektas vyksta pagal planą, pvz., į renginius atvyksta
numatytas dalyvių skaičius, jie dalyvauja mokymo veikloje, dalijasi informacija. Šie
rodikliai paprastai paremti skaičiais ar procentais. Rodikliai lengvai matuojami, tačiau
jie neatspindi kokybės;
rodikliai, parodantys pokyčius, ir kad projektu buvo pasiekti numatyti rezultatai. Juos
sunkiau išmatuoti ir jie skirti pademonstruoti produkto svarbą ir kokybę.

Rodiklių nustatymas
Tiek dalyviai sutarė, tiek visuotinai yra priimta, kad rodikliai turi būti tokie:

Konkretūs. Ar tikrai aišku, kas matuojama? Aiškiai nurodykite, kas
bus matuojama, kad nustatytumėte rodiklį.
Matuojami. Ar tai galima išmatuoti, ar tik palyginti (pvz., tikslinėse
grupėse ir tarp galutinių vartotojų), leidžiant pokytį palyginti ir
apibendrinti?
Pasiekiami. Ar jie realistiški ir pasiekiami?

Aktualūs. Ar jie aktualūs projektui ir juos įmanoma surinkti per
pagrįstą terminą?
Riboto laiko. Kada bus surinkti duomenys? Kada bus paruošti
rezultatai?

Mitų griovimas: Europos lygmens projektų valdymas
54

Patarimai!

Rodiklių nustatymas

¾ Pasirenkant rodiklius svarbu:
• identifikuoti, kas keičiasi;
• išvardyti visus, kurie įtraukti į
pokyčius;
• apsvarstyti, kada įvyks pokytis.
¾ Svarbu nustatyti pradinį tašką,
nustatant elgesio, požiūrio, žinių ar

įgūdžių pokyčius, siekiant įrodyti, kad
pokytis tikrai buvo.
¾ Surinkta informacija turi būti patikima,
objektyvi ir neparemta prielaidomis.
¾ Kokybiniai rodikliai taip pat gali būti
pateikti kiekybiniu principu.

Matavimo rodikliai
Kaip vyksta
Kokios šalys
Kada
Kokybinis
matavimas?
įtrauktos?
matuojama?
Gautas
Jauni asmenys
Jauni asmenys,
Jaunų asmenų
Atspirties
atspirties
įkūrė knygų
dalyvaujantys
taškas,
požiūrio
taškas prieš
klubą kaip
3 jaunimo
nustatytas per
dėl knygų
kampanijos
kampanijos
klubuose
neformalią
skaitymo po
pradžią
rezultatą
diskusiją
kiekvieno
reklaminės
partnerio
kampanijos,
su jaunais
Šeši mėnesiai Jauni asmenys
šalyje
asmenimis ir
kuri buvo
po kampanijos surengė knygų
vykdyta tarp
jų lyderiais bei
pabaigos
mainus
Jaunimo
konsorciumo
jaunimo
lyderiai,
grupių, pokytis partneriais, bei
75 iš 100
skiria laiką
klausimynai
jaunų asmenų
kampanijos
perskaitė
paaiškinimui ir
Jaunimo
daugiau nei
lyderiai stebės
išdėstymui
tris knygas
požiūrį ir elgesį
per mėnesį,
Partneriai
palyginus
Partneriai
sukuria ir
su nei viena
parengia
surengs
diskusijų
knyga, kaip
seminarus
ir parengs
seminarus ir
buvo nustatyta
anksčiau
klausimyną,
klausimynus
kad nustatytų
bet kokius
pokyčius
po pradinio
seminaro ir
klausimyno
rezultatų
Rodiklis
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Kiekybinis
Buvo
nustatytas 75
proc. elgesio
pokytis

Atsiliepimų gavimas
Atsiliepimai sudaro projekto valdymo proceso dalį bei prisideda prie kokybės ir vertinimo.

Kada ir kaip renkami atsiliepimai?
•

•

•

Po projekto veiklų, pavyzdžiui,
susitikimų ir renginių, tam, kad vidinė
projekto komanda galėtų išanalizuoti,
kaip praėjo veikla. Tai gali būti
atliekama per diskusijas, apklausas
ar partnerių ataskaitas, ir prisidės
prie geresnio veiklos organizavimo ir
vykdymo.
Kai į veiklą įtraukiamos
suinteresuotosios šalys, į jų
informacinius paketus gali būti
įtraukiama atsiliepimo forma arba
renginių darbotvarkėje gali būti skirta
laiko pateikti atsiliepimus. Užduodami
klausimai turi būti tiesiogiai svarbūs
veiklai ir rekomenduojama naudoti
reitingavimo skalę.
Bandomųjų veiklų ar mokymo kursų
metu dalyvių gali būti paprašyta vesti
analizės dienoraštį, darbotvarkėje

•
•

•
•
•
•

skiriant laiko atsiliepimams ir sritims,
kurias reikia keisti.
Tikslinėse grupėse su susijusiomis
šalimis, kai projektas prasmingai
įtraukia jų poreikius.
Tolesniais el. laiškais (įvertinkite BDAR;
prenumeratos sąrašuose turi būti
pateikta aiški informacija, kaip bus
naudojami el. pašto adresai).
Socialinės žiniasklaidos puslapiuose,
pavyzdžiui, Facebook, ar atsiliepimų
skyriuje projekto interneto svetainėje.
Per pokalbius arba pasakojimus apie
dalyvių patirtį.
Vertinant naujus įgūdžius ar žinias
pateikiant klausimynus (prieš ir po) ar
viktorinas.
Gaunant projekto tikslinės grupės
pradinius rezultatus.

Renginiai

Bandymas

Tikslinės grupės

El. laiškai

Socialinė žiniasklaida

Pokalbiai
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Patarimai!

Atsiliepimų surinkimas

¾ Pagalvokite apie atsiliepimų surinkimo
metodą, pvz., klausimynas yra tinkamas
gauti aukščiausio lygio atsiliepimą iš
plataus spektro suinteresuotųjų šalių,
tačiau interviu yra labiau tinkamas
metodas gauti konkretų atsiliepimą iš
konkrečių asmenų.
¾ Svarbu atidžiai apsvarstyti ketinamus
užduoti klausimus.

¾ Atkreipkite dėmesį į asmenis, kurie
pateikia atsiliepimą, ir įgyvendinkite
atitinkamus mechanizmus, kad jiems
būtų lengviau prisidėti ir užduoti savo
klausimus.
¾ Svarbu reaguoti į atsiliepimą, kad
būtų išlaikomas pasitikėjimas tarp
konsorciumo ir suinteresuotųjų šalių,
bei parodyti prasmingą susijusių šalių
dalyvavimą.

Atsiliepimo gavimas yra nuolatinis procesas,
įtrauktas į projekto planą ir grafiką.

lie
i
s
At mas
pi

Projekto
planavimas

At
s
pim ilieas

Projekto
susitikimai

Sklaida

ieAtsil s
a
pim

Atsi
lie
pim as

Projekto
veiklos

Projekto
įgyvendinimas
Atsiliepimas
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Tarptautinių rezultatų plėtojimas
Kas yra kokybės valdymas?
Kai projekto partneriai susirenka kartu
vystyti projektą, šis darbas apima bendros
priežasties ar problemos nagrinėjimą,
ketinant sukurti sprendimą, kuris gali veikti
skirtinguose nacionaliniuose kontekstuose.

Svarbu paminėti, kad sklaida ir naudojimas
nėra vienas ir tas pats. Paprastas žmonių
informavimas apie projektą dar nereiškia,
kad auditorija gali panaudoti projekto
rezultatus.

Darbo tarptautiniu mastu magija yra ta, kad
kiekvienas partneris iš savo nacionalinio
konteksto atsineša žinių, metodų ir
patirties, todėl skatinami nuolatiniai mainai
ir dalijimasis praktika bei inovacijomis!

Nepakanka platinti projekto rezultatų, taip
pat reikia užtikrinti, kad projekto rezultatus
tikslinės auditorijos galėtų naudoti
nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu.

Ši galimybė taip pat kelia iššūkį
projektams dirbant tarptautiniu būdu.
Kaip galite užfiksuoti unikalų metodą ir
konsorciumo perspektyvas ir tuo pat metu
užtikrinti, kad produktas yra aktualus,
perduodamas ir pritaikomas iš nacionalinio
į transnacionalinį lygmenį?

Yra galimybių bei
iššūkių, kuriuos reikia
identifikuoti, kai projekto
produktas plėtojamas
tarptautiniu mastu.

Šių galimybių žinojimas
ir būdų spręsti
problemas radimas gali
padėti parengti gerą
PANAUDOJIMO PLANĄ.

Tai reiškia galvojimą
apie tai, ko reikia, kad
projekto produktai būtų
panaudojami, prieinami,
perduodami ir pritaikomi
tarptautinei auditorijai.

Nacionalinis

Tarptautinis

Mitų griovimas: Europos lygmens projektų valdymas
58

Panaudojimo plano parengimas
Yra keturios sritys, kurias reikia įvertinti, rengiant kontrolinį sąrašą ir PANAUDOJIMO
PLANO gaires.

Panaudojimas

Perdavimo
galimybės

Tarptautiniai
produktai

Pritaikomumas

Prieinamumas

Pasiekiamumas Bendrinės srities

Politika

Interesas Įkvėpti Tinklai Galutinis vartotojas
Realistinis Atsiliepimas Prieinamas Tvarus Mainai
Perduodamas
Tarptautinis Bendra kūryba

Komunikacija

Europos

Atkartojamas

Vertimas Nacionalinis

Tarptautinis

Geroji praktika

Elektroninės
platformos
Kalbos
Tikslinė grupė Suinteresuotosios šalys Analitinis

Bendradarbiavimas Tikslinė auditorija

Praktika

Pritaikomas Techninis Dalytis
Novatoriškas Galutiniai vartotojai Idėjos

Pritaikymas Užsakytas

Aktualus Nacionalinis Formatas
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Prieinamumas
Sklaida ir panaudojimas gali egzistuoti savaime.
Sklaida gali būti naudojama perspėti asmenis apie
projekto egzistavimą, tačiau projekto rezultatų
panaudojimas negali vykti be žinojimo apie
tinkamus ir aktualius tinklus ir platformas, kad
auditorija galėtų gauti prieigą prie produktų.
Aiškumas yra pagrindinis aspektas, turintis
atspindėti galutinio vartotojo žinias, įgūdžius ir
kompetencijas.

Patarimai!
¾ Ištekliai turi būti laisvi ir atviri.
¾ Jie turi būti prieinami iš įvairių šaltinių ir
įvairiais formatais, kad atitiktų skirtingų
tikslinių auditorijų poreikius. Pavyzdžiui,
informacija gali būti pateikiama
infografijos būdu – tiek vizualiniu,
tiek aprašomuoju vaizdavimu, arba
interaktyviai.
¾ Informacija turėtų būti lengvai
atsisiunčiama, be papildomos
programinės įrangos diegimo.
¾ Naudojant pasirinktą platformą gali
būti produkto apribojimų. Tad turi būti
atlikta visapusiška platformos apžvalga,
identifikuojant stiprybes, silpnybes,
galimybes ir grėsmes.
¾ ES projektų vadovai apsvarstė geriausią
praktiką pateikti informaciją aiškiai
matomoje tinklalapio dalyje, derinant
tekstą bei grafiką.
¾ Suderinkite savo išteklius su
platformomis, kuriose produktus galima
saugoti ir atnaujinti.

¾ Išverskite į kitas nei anglų kalbas –
produktai turi būti prieinami keliomis
kalbomis. Tai itin svarbu siekiant įtraukti
tikslines grupes, kuriose kalba gali
sukurti barjerą prieigai. Kai produktai
verčiami, geriausia pritaikyti juos
vietinių poreikiams ir vengti bendrinės
kalbos, dėl kurios neįsitrauks tikslinės
grupės.
¾ Laikykitės glaustumo ir paprastumo:
tai padės išlaikyti susidomėjimą ir
užtikrinti, kad medžiaga būtų lengvai
skaitoma, išlaikytų dėmesį ir būtų
įsimintina.
¾ Įkvėpkite kitus, bet jiems
nevadovaukite! Užtikrinkite, kad
produktai būtų įvairiapusiškesni ir
naudotojai galėtų juos pritaikyti
atsižveldami į savo poreikius.
¾ Pamąstykite apie vadovo su
nurodymais, kaip galima panaudoti
produktus, parengimą.
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Pritaikymo galimybės
Kiekviename projekte turi būti kažkas, kas gali
įkvėpti tikslinę auditoriją. Projekte turėtų būti
nurodyta, kaip produktais gali naudotis skirtingos
tikslinės grupės skirtinguose nacionaliniuose
kontekstuose.

Patarimai!
¾ Užtikrinkite, kad formatai būtų lengvai
pritaikomi visose ES veikiančiose
organizacijose, leidžiant joms naudoti
šiuos naujus išteklius kartu su esamais.
¾ Išlaikykite visą produktų rinkinį,
naudojamą ir pritaikomą.
¾ Išlaikykite paprastą formatą.
¾ Įtraukite mąstymo procesą, atvedusį
prie rezultatų užtikrinant, kad kiti
žmonės galėtų vadovautis minčių raidos

modeliu vystant projektą, tai gali padėti
atsirasti naujoms perspektyvoms.
¾ Pateikite medžiagą naudodamiesi
moduline struktūra, kad būtų galima
įvairiai kaitalioti (išimant, pritaikant,
pridedant) informacijos dalis.
¾ Apibendrinkite pagrindines idėjas,
kurios gali būti naudojamos kitose
srityse / kultūrose.
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Panaudojimo galimybės
Į projekto planavimą turi būti įtrauktas
aspektas dėl bendradarbiavimo su
tikslinėmis grupėmis. Plėtojant bet kokius
produktus, svarbu atidžiai apmąstyti tikslinės
grupės poreikius. Tikslinių grupių įtraukimas
nuo pat pradžių užtikrins, kad produktai bus
prieinami ir atitinkantys vartotojų poreikius.

Patarimai!
¾ Aktualumas auditorijai yra svarbus;
pirminis tyrimas turi tai patvirtinti,
grindžiant produktų poreikiu.
¾ Apsvarstykite geriausią panaudojimo
būdą. Pavyzdžiui, ar didelės apimties
tekstas yra tinkama besimokantiesiems,
turintiems raštingumo problemų, ar
politikos formuotojams, turintiems
ribotą laiką skaitymui?
¾ Pagalvokite apie tikslines grupes. Kas
juos paskatintų ir motyvuotų naudoti
projekto produktus? Reikėtų atlikti
geriausių kanalų, skirtų pasiekti tikslines
grupes, analizę.
¾ Tinkamoms auditorijoms turi būti
naudojamos tinkamos priemonės.
Pavyzdžiui, viena tikslinė grupė gali būti
suinteresuota viktorinomis, o kita gali
teikti pirmenybę nedidelėms lengvai
suprantamos informacijos dalims.
¾ Užtikrinkite tikslinei grupei tinkamą
kalbą. Pavyzdžiui, įvertinkite tikslinių
grupių žodyną ir suvokimo ribas.
¾ Užtikrinkite, kad yra stiprus vizualinis
produkto modelis, kaip dokumentas
„kompanionas“, kurį lengva paaiškinti
ir suprasti. Standartizuokite kalbą,
naudodami tuos pačius terminus

¾

¾

¾

¾

¾

¾

¾

visame projekte (pvz., vidurinė mokykla
/ pradinė mokykla), kad išvengtumėte
painiavos.
Atlikite rinkos tyrimą. Pavyzdžiui,
jaunesni nei 25 metų asmenys gali
labiau naudotis „Snapshot“ nei
„Facebook“ programa.
Sukurkite konkrečiai šaliai tinkantį
planą. Pavyzdžiui, „Twitter“ gali būti
plačiai naudojama programa vienoje
šalyje, tačiau nepopuliari kitoje.
Skirkite laiko redaguoti ir trumpinti
informaciją, kad ji būtų labiau tinkama
naudoti.
Būkite kūrybingi – ieškokite akį
patraukiančio dizaino, reklamų, vietos
radijo stočių.
Būkite lankstūs, kreipdamiesi į tikslines
grupes. Ieškokite alternatyvų tekstui,
įtraukite koncepcijas per pasakojimą ar
iliustracijas.
Išnagrinėkite platformų įvairovę,
pavyzdžiui, internetinę žiniasklaidą,
knygynus, programėlių parduotuves,
bibliotekas.
Parenkite nurodymus produktui
pritaikyti.
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Perdavimo galimybės
Perdavimo galimybės priklauso nuo informacijos
ir jos sukūrimo būdo. Reikia rasti pusiausvyrą ir
suderinti produkto patrauklumą ir informacijos
pateikimą.
Sklaida gali užgožti projekto produktų pritaikymą
ir panaudojimą. Dėmesys gali būti skiriamas
projekto ir produktų matomumo kūrimui, kuris
silpnina dėmesį atitinkamų tikslinių grupių ir
suinteresuotųjų šalių atliekamam produkto
pritaikymui ir panaudojimui.

Patarimai!
¾ Sukurkite perdavimo vadovą,
pateikdami nurodymus, kaip produktai
gali būti perduoti ir pritaikyti kitiems
kontekstams.
¾ Nuo pat pradžių žinokite, kad jums
reikės peržiūrėti juos iš skirtingų kampų
ir perspektyvų.
¾ Pateikite terminų žodynėlį su žodžiais,
turinčiais kelias arba dviprasmiškas
reikšmes skirtingose šalyse.

¾ Reikėtų perduoti novatoriškas praktikas
ir metodus.
¾ Pabandykite naudoti ir plėtoti
priemones, kurios pagrįstos pagal
kontekstą; pabrėžkite jų pasirinkimo,
kuris svarbus tikslinei auditorijai, loginį
paaiškinimą.
¾ Akcentuokite panaudojimo naudą.

Kyla rizika, kad produktai gali tapti bendriniais, nes pritaikant pagal
konkrečius poreikius praras pirminę reikšmę.
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Sklaidos plano apsvarstymas
Kaip nurodyta pirmiau, sklaida ir
panaudojimas nėra vienas ir tas pats.
Tačiau apmąstymas, kaip užtikrinti, kad
jūsų projekto rezultatais galėtų pasinaudoti
kiti, taip pat gali padėti sukurti realistinį ir

efektyvų sklaidos planą.
Pamatysite, kad gerame SKLAIDOS PLANE
apsvarstomi panašūs dalykai kaip ir
PANAUDOJIMO PLANE.

Patarimai!
¾ Apibrėžkite tikslines grupes ir sukurkite
pranešimus apie projekto esmę kiekvienai grupei, atsižvelgdami į tai, ką norėtumėte, jog žinotų kiekviena grupė, ir
kaip galite juos motyvuoti bendradarbiauti.
¾ Pranešimai apie projekto esmę turi būti
atnaujinami visą laiką vystant projektą
ir kai pradeda matytis rezultatai.
¾ Išanalizuokite, kokiomis informacijos
terpėmis naudojasi jūsų suinteresuotosios šalys tiek internete, tiek kitur
norėdami profesiškai patobulėti, bei jų
socialinės žiniasklaidos pasirinkimą.
¾ Užtikrinkite, kad kiekvieno partnerio šalyje būtų nuoseklus su projektu susijęs
informacinis pranešimas. Apsvarstykite,
kaip pranešimai kiekvienai tikslinei grupei motyvuotų juos ieškoti papildomos
informacijos.
¾ Vizualinis projekto registruotasis pavadinimas turi būti toks pats visose
dalyvaujančiose šalyse.
¾ Logotipai turi būti universaliai suprantami ir patikrintas jų interpretavimas bei
panašumas su kitais logotipais ir registruotaisiais pavadinimais.
¾ Reikia atidžiai naudoti akronimus – įsitikinkite, ar jie nereiškia kažko kito kita
kalba.
¾ Visi produktai ir pranešimai turi būti
pateikti aiškiai suprantama kalba.
¾ Pamąstykite, ar nebūtų verta sukurti
naujienlaiškį kartu su suinteresuotosiomis šalimis, kurios projektui gali suteikti

daugiau reikšmės ir paramos.
¾ Sukurkite interneto svetainę ir išnagrinėkite analitinius duomenis, kad
matytumėte, kas tinkamai veikia. Stebėkite interneto svetainės srautą prieš
paleidžiant informacines kampanijas, jų
metu ir po jų.
¾ Išplėskite informacinius tinklus, dalyvaudami atitinkamuose renginiuose
naudodami konkretaus projekto vizitines korteles. Pabandykite užsitikrinti
kalbėjimo vietas / stendus renginiuose
ir sutarkite susitikti su vietos politikais
bei politikos formuotojais.
¾ Renkite glaustus ir konkrečius seminarus politikos formuotojams ir
praktikams: apgalvokite „pusryčių“
susitikimus, posėdžius prie pietų stalo, „laimingos valandos“ posėdžius po
darbo, kuriuos galima įtraukti į užimtus
grafikus ir taip sumažinti įtaką kasdieniam darbui.
¾ Parenkite spaudos pranešimą apie
kiekvieną renginį, įskaitant novatorišką
ar žmogaus susidomėjimą patraukiantį
aspektą – taip patrauksite ir žiniasklaidos dėmesį. Organizuokite interviu
vietinėse radijo stotyse.
¾ Sukurkite trumpus, „kalbančių galvų“
stiliaus vaizdo siužetus su gerai žinomų
vietos asmenų ir nacionalinių srities
ekspertų pagalba.
¾ Nustatykite panaudojimo ir sklaidos
plano rodiklius.
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Išvados
Trijų dienų tarptautinio bendradarbiavimo
veiklos renginyje buvo susitelkta į idėjų ir
praktikų apsikeitimą dalyvių vykdomame
projekte. Buvo išskirti keli pagrindiniai
elementai:
¾ Net jei ir turite daugybę parengtų
priemonių ir struktūrų, padedančių
vystyti projektą, iš tikro sėkmingi
projektai paremti stipriais ryšiais ir
asmenų ir dalyvaujančių partnerių
bendradarbiavimu. Nenuvertinkite
ryšių kūrimo galios – jie sukuria tvirtą,
motyvuotą ir sutelktą komandą, kuri
padeda pasiekti sėkmingus projekto
rezultatus.
¾ Nėra teisingo ar neteisingo veiklos
vykdymo būdo: tai, kas tinka viename
projekte, gali visiškai netikti kitame.
Priemonės ir metodai turi būti
pritaikyti konkrečiam projektui, o
konsorciumo nariai turi dėl jų sutarti ir
juos suvokti.
¾ Rekomenduojama, kad priemonės
būtų patikrintos ir suderintos su
visais partneriais. Svarbu nepamiršti
dalyvaujančių organizacijų turimų
išteklių, užtikrinti, kad administraciniai
aspektai neatimtų per daug
partnerių laiko, ypač tų, kurie turi
ribotus išteklius. Venkite priemonių
dubliavimosi arba priemonių, kurias per
sunku naudoti.
¾ Skirdami laiko priemonių planavimui,
pasirinkimui ir kūrimui bei rodiklių ir
etapų nustatymui, ilgainiui sutaupysite
laiko ir prisidėsite prie aukštesnės
kokybės rezultatų.
¾ Komunikacijos svarba jaučiama visose
partnerystės srityse. Yra ryškus pokytis
nuo trumpalaikės komunikacijos,

¾

¾

¾

¾

reikalinga parengti ir pateikti projekto
paraišką, iki projekto patvirtinimo,
bei perėjimas nuo įkvepiančių ir
ambicingų susitarimų iki realaus
gyvenimo konteksto, kai susiduriama su
įgyvendinimu. Norėdami tai išspręsti,
visi partneriai turėtų susipažinti su
konsorciumo nariais, siekiant užtikrinti
nuostatą, kad geri santykiai formuojami
jau rengiant paraišką, o ne jaučiant
poreikį pradėti bendradarbiauti
patvirtinus paraišką.
Projekto valdymui reikia kruopštaus
planavimo, o kūrimo ir pritaikymo
priemonių vertė didina komandos narių
ir suinteresuotųjų šalių įsitraukimą ir
dalyvavimą, siekiant užtikrinti, kad visi
dalyviai dirbtų dėl tų pačių tikslų.
Kokybės valdymas yra vienas iš
pagrindinių elementų, garantuojantis
projekto sėkmę: juo užtikrinama, kad
projektas turėtų prasmę, atitiktų tikslą
ir prisidėtų prie didesnio rezultatų
panaudojimo.
Norint sukurti tarptautinius rezultatus,
nuo pat pradžių reikia kryptingo
planavimo bei galutinių vartotojų
įtraukimo. Atsižvelkite į produktų
prieinamumą, perdavimą, naudojimą
ir pritaikymo galimybes, akcentuodami
produkto novatoriškumo ir unikalumo
išsaugojimą naudojant vietos ir
tarptautinėje aplinkoje.
Poveikį reikia planuoti, matuoti ir
įrodyti, siekiant pademonstruoti esminį
projekto produktų nulemtą pokytį.
Svarbu nepamiršti, kad vien tik dėl to,
kad yra rezultatas, dar nereiškia, kad yra
poveikis.

Mitų griovimas: Europos lygmens projektų valdymas
65

Europos lygmens projektams valdyti skirtų priemonių pavyzdžiai

E1

Mėnesinės ataskaitos šablonas

Mėnesinės ataskaitos šablonas
Partneris:
Pagrindinis kontaktinis asmuo:
Mėnuo:

Metai:

Prašome pateikti trumpą ataskaitą apie savo vykdytas projekto veiklas.
Išvardykite vykdytas veiklas (pažanga siekiant sukurti produktą, darbo
paketai, vertimai, kt.)
Ar susidūrėte su kokiomis nors
problemomis?
Pažanga pagal projekto grafiką /
nukrypimai nuo grafiko?
Prognozės kitam mėnesiui

Pateikti x iki kiekvieno mėnesio 15 d.
„INAR“ projekto vadovėlis – Galutinė versija – 2016-11-07

16

Pateikė Guðrún Pétursdóttir http://inar.is

E2

Atsakomybių paskirstymo matrica
NR.

REZULTATAS / VEIKLA

P1

A1

„Skype“ posėdžiai

VP

A2

Rizika, kokybė ir vertinimas

A3

Ataskaitos (įskaitant biudžeto valdymo)

A4

Sklaida

O1

Seminarų vadovas: gyvenimo įgūdžiai imigrantų integracijai

O2

Piliečių projekto vadovas: imigrantai, bendradarbiaujantys su vietos
paramos tinklais

O3

Rekomendacijos: vietos veikėjai dėl integracijos

M1

PT

M2

ES

M3

IT

M4

PT

VP

E1

Tarptautinė galutinė konferencija: vietos veikėjai dėl integracijos (PT)

VP

E2

Nacionalinė konferencija: vietos veikėjai dėl integracijos (ES)

E3

Nacionalinė konferencija: vietos veikėjai dėl integracijos (IT)

P2

P3

P4

P5

P6

VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP
VP

VP
VP

Pateikė Monica Correia https://projectgrowingtogether.wordpress.com
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Projekto grafiko pavyzdys
2016
Projekto veikla*

Mėn.

E3

2017

2018

Spal Lapk Druo Saus Vas

Kov

Bal

Geg

Birž

M1

M6

M7

M8

M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24

M2

M3

A1 – „Skype“ posėdžiai

M4

M5

Liep Rugp Rugs Spal Lapk Druo Saus Vas

A1

Kov

A1

Bal

Geg

Birž

Liep Rugp Rugs

A1

A2 – Rizika, kokybė ir vertinimas

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A3 – Ataskaitos (įskaitant biudžeto
valdymą)

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A3

A4 – Sklaida

A4

A4

O1 – Seminarų vadovas: gyvenimo
įgūdžiai imigrantų integracijai

A4

A4

A4

A4

A4

A4

O1

O1

O1

O1

O2 – Piliečių projekto vadovas:
imigrantai, bendradarbiaujantys su
vietos paramos tinklais

O2

O3 – Rekomendacijos: vietos veikėjai
dėl integracijos

O3

M1 – PT – Odemira

M1

M2 – ES – Lleida

A4

O3

O3

A4

O2

A4

O2

A4

A4

A4

O1

O1

O1

O2

O2

O2

O3

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O2

O3

O3

O3

A4

A4

O3

O3

M2

M3 – IT – Follonica

M3

M4 – PT – Odemira

M4

E1 – Tarptautinė galutinė konferencija:
vietos veikėjai dėl integracijos (PT)

E1

E2 – Nacionalinė konferencija: vietos
veikėjai dėl integracijos (ES)

E2

E3 – Nacionalinė konferencija: vietos
veikėjai dėl integracijos (IT)

E3

Pateikė Monica Correia https://projectgrowingtogether.wordpress.com/
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E3

Susitikimo atsiliepimų klausimynas

Kokybės vertinimo klausimynas

2.1. Kokie buvo stiprieji projekto koordinavimo aspektai?

Partnerio pavadinimas: _____________________________ Data:_____________
Mums svarbi jūsų nuomonė, todėl surinkta informacija bus panaudota projekto kokybei didinti.
Prašome atsakyti į visus klausimus ir pateikti kiek įmanoma detalesnę informaciją bei pasiūlymus
dėl tobulėjimo.

2.2. Kuriuos projekto koordinavimo aspektus reikia tobulinti?

Prašome įvertinti nuo 1 iki 5, kai 1 yra žemiausias balas, o 5 – aukščiausias.
1. Dėl partnerystės ir projekto koordinavimo
1

2

3

4

Ar buvote patenkinti visų partnerių dalyvavimu?

5
3. Kaip iš esmės vertinate partnerystę?
Labai gerai

Ar visi partneriai prisidėjo prie projekto tokia pačia apimtimi?

Gerai

Vidutiniškai

Prastai

Labai prastai

Ar buvote patenkinti savo indėliu įgyvendinant projektą?
Ar buvote patenkinti projekto koordinatoriumi?

3.1. Kokie buvo stiprieji partnerystės aspektai?

Ar buvote patenkinti sprendimų priėmimo tvarka?
Ar sprendimų priėmimas buvo efektyvus?
Ar buvote patenkinti galimybe tarpininkauti ir spręsti konfliktus?
Ar buvo gerbiamas kiekvieno partnerio vaidmuo?
3.2. Kuriuos partnerystės aspektus reikia tobulinti?

Ar projekto koordinatorius sugebėjo valdyti projektą?
2. Kaip bendrai vertinate projekto koordinavimą?
Labai gerai

Gerai

Vidutiniškai

Prastai

Labai prastai

Dėkojame už jūsų bendradarbiavimą

Pateikė Monica Correia
https://projectgrowingtogether.wordpress.com
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E4

Rizikos kontrolės matrica

1. Rizikos kontrolės procedūra
RIZIKOS
TIPAS

PASIRODYMO
DATA

PASIRODYMO
APRAŠYMAS

DALYVAUJANTYS
PARTNERIAI

ATSAKOMYBĖ
DĖL PROBLEMŲ
SPRENDIMO

NAUDOTI
KOREKCINIAI
VEIKSMAI

KOREKCINIŲ
VEIKSMŲ
REZULTATAI

Pateikė Monica Correia https://projectgrowingtogether.wordpress.com
Mitų griovimas: Europos lygmens projektų valdymas
69

GALIMI TOLESNI
VEIKSMAI / PREVENCINĖS
PRIEMONĖS

RIZIKOS
PABAIGOS
DATA

IŠMOKTOS
PAMOKOS

E5

Mėnesinės ataskaitos šablonas

Augame kartu:
įgaliojimų suteikimas imigrantams kaip vietos piliečiams ir pedagogams
Projektas Nr. 2016-1-PT01-KA204-022867 | Strateginės partnerystės 2016
Sklaidos ataskaita
Partneris

Laikotarpis

Pradžios data – pabaigos data

A. Informacijos paskirstymas (el. paštas, nuorodos į kitas svetaines, socialiniai tinklai ir bylų dalijimosi platformos, kt.)
Nr.

Šalis

Veiklos tipas

Tikslinės
grupės

Institucijų
skaičius

Asmenų
skaičius

Data

Pastabos (rezultatai, pastebėjimai,
problemos, kt.)

1
2
3
4
5

B1. Projekto pristatymai (pvz., dalyvavimas sklaidos renginiuose su nacionalinėmis / regioninėmis / vietos auditorijomis)
Nr.

Šalis

Veiklos tipas

Tikslinės
grupės

Institucijų
skaičius

Asmenų
skaičius

Data

Pastabos (rezultatai, pastebėjimai,
problemos, kt.)

1
2
3
4
5

B2. Projekto pristatymai (pvz., dalyvavimas sklaidos renginiuose su tarptautinėmis auditorijomis)
Nr.

Šalis

Veiklos tipas

Tikslinės
grupės

Institucijų
skaičius

Asmenų
skaičius

Data

Pastabos (rezultatai, pastebėjimai,
problemos, kt.)

1
2
3
4
5

C. Straipsniai ir publikacijos (interneto svetainėse, interneto dienoraščiuose, laikraščiuose, žurnaluose, knygose ir kt.)
Nr.

Šalis

Veiklos tipas

Tikslinės
grupės

Institucijų
skaičius

Asmenų
skaičius

Data

Pastabos (rezultatai, pastebėjimai,
problemos, kt.)

Veiklos tipas

Tikslinės
grupės

Institucijų
skaičius

Asmenų
skaičius

Data

Pastabos (rezultatai, pastebėjimai,
problemos, kt.)

1
2
3
4
5

D. Kitos veiklos
Nr.

Šalis

1
2
3
4
5

Pateikė Monica Correia https://projectgrowingtogether.wordpress.com/
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E5

Kūrybinė vertinimo priemonė

KŪRYBINĖ
PRIEMONĖ
VERTINIMUI
KUPRINĖ
SKALBIMO
MAŠINA
ŠIUKŠLIADĖŽĖ

iai

Ištekl

1. ŽMOGUS: TARPININKAS
2. MEDŽIAGA:
• KONFERENCINIS STOVAS IR 3 POPIERIAUS
LAPAI
• KONFERENCINIS STOVAS ARBA GELTONA
JUOSTA
(PRIKLIJUOKITE KONFERENCINĮ STOVĄ PRIE
SIENOS)
• RAŠIKLIAI / ŽYMEKLIAI (3 SPALVŲ)
3. LAIKAS: IDEALU – 90 MINUČIŲ; MAŽIAUSIAI
– 30–45 MINUTĖS (REFLEKSIJAI REIKIA LAIKO)
***
BŪKITE KŪRYBINGI IR PRITAIKYKITE ŠIĄ
PRIEMONĘ PAGAL SAVO POREIKIUS /
APRIBOJIMUS / KONTEKSTĄ / APLINKĄ

ia

Pradž

PAAIŠKINAMI SKYRIAI:
***
KUPRINĖJE
YRA TAI, KĄ AŠ SAU GRĄŽINSIU (PROFESINIU AR
ASMENINIU ATŽVILGIU)
***
SKALBIMO MAŠINOJE
YRA TAI, KAS BUVO ĮDOMU, TAČIAU TURI BŪTI
TOBULINAMA / „VALOMA“
***
ŠIUKŠLIADĖŽĖJE
YRA TAI, KAS PANAUDOTA IR TURI BŪTI VENGIAMA /
PALIEKAMA
GALIMA
NUSTATYTI PAGRINDINES TAISYKLES
(TAISYKLĖS GALI SKIRTIS, GALITE SUKURTI NAUJŲ)
- NĖRA GERŲ AR BLOGŲ MINČIŲ = IŠREIKŠKITE SAVE,
JŪSŲ INDĖLIS YRA SVARBUS IR VERTINAMAS
- NEGALVOKITE APIE GRAMATINES KLAIDAS
- RAŠYKITE AIŠKIAI, KAD KITI GALĖTŲ LENGVAI
PERSKAITYTI
- MINTYS NĖRA „IŠKALAMOS AKMENYJE“ (GALIME KEISTI
SAVO NUOMONĘ)
- DALYVAVIMAS SAVANORIŠKAS (NIEKO TOKIO, JEI
DALYVIS NETURI KĄ PASAKYTI)
- PRISIDĖKITE IR TURĖKITE ATSAKYMĄ Į KLAUSIMĄ
„KODĖL“ – ŠIS INDĖLIS YRA SVARBUS

s

Indėli

ĮSITIKINKITE, KAD VISI DALYVIAI PAŽĮSTA VIENAS KITĄ
IR JAUČIASI JAUKIAI, DALYDAMIESI SAVO MINTIMIS
SU GRUPE
PASKATINKITE DALYVIUS PRISIDĖTI, ĮSITIKINKITE, JOG JIE
ŽINO, KO TIKIMASI IR KAD JŲ INDĖLIS YRA VERTINAMAS
JIE TURĖTŲ SURAŠYTI SAVO TERMINUS (AR TEIGINIUS)
ANT POPIERIAUS LAPO
NAUDOKITE SKIRTINGAS SPALVAS, KAD ATSKIRTUMĖTE
ATSAKYMUS (KUPRINEI , SKALBIMO MAŠINAI AR
ŠIUKŠLIADĖŽEI)
ĮKVĖPKITE IR KELKITE IŠŠŪKIUS, UŽDUODAMI PAPILDOMŲ
KLAUSIMŲ (PAGAL PAVYZDĮ)
TAIP PAT GALITE NAUDOTI SKAIČIUS AR BET KOKĮ
KITĄ KŪRYBIŠKĄ BŪDĄ – TIK ĮSITIKINKITE, AR VĖLIAU
SUPRASITE ATSAKYMUS

ymai

zė

Anali

Svarst

PRADĖKITE DISKUSIJĄ IR IŠANALIZUOKITE ATSAKYMUS,
KURIUOS PATEIKĖ DALYVIAI
PRIMINKITE JIEMS, KAD GRUPĖ GALI ĮTIKINTI
TARPININKĄ, KAD ŠIS PERKELTŲ BET KURĮ KLAUSIMĄ Į
SKIRTINGĄ GRUPĖS NURODYTĄ SKYRIŲ
JEI REIKIA (= SUTARTA SU GRUPE), SUKEISKITE TAM TIKRŲ
ATSAKYMŲ POZICIJAS (PVZ., KĄ NORS GALIMA PERKELTI
IŠ  ŠIUKŠLIADĖŽĖS Į SKALBIMO MAŠINĄ)
PASITELKITE DEMOKRATIŠKĄ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO
BŪDĄ, KAD PADĖTUMĖTE GRUPEI SURASTI SPRENDIMĄ
SVARBU!
ESANT BET KOKIEMS POKYČIAMS, TURIME ŽINOTI,
„KODĖL“ ATLIEKAME PAKEITIMĄ

NUFOTOGRAFUOKITE GALUTINIUS REZULTATUS
SURINKITE VISUS PATEIKTUS POPIERIAUS LAPUS IR
SUGRUPUOKITE ATSAKYMUS Į 3 GRUPES
ANALIZUOKITE DUOMENIS KOKIOJE NORS GRAŽIOJE
APLINKOJE (DAŽNIAUSIAI TROPINĖJE SALOJE)
GALIMA
NUSIŲSTI REZULTATUS  DALYVIAMS IR PAKLAUSTI, AR
JIE SUTINKA
NUSTATYKITE JIEMS PROTINGĄ TERMINĄ, PO KURIO JAU
NEBEGALIMA ATLIKTI PAKEITIMŲ

Pateikė: IVAN HROMATKO, PHD
PRIEMONĖ, NAUDOTA PROGRAMOJE – UŽIMTUMO ELEMENTAI: SOCIALINIS VERSLUMAS
„ERASMUS+“ KA1 JAUNIMO DARBUOTOJŲ MOBILUMAS 2016
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E6

Mokomojo vizito klausimyno pavyzdys

CERTI4Headmasters

1 diena: refleksijų metas

CERTI4Headmasters

Pietūs

Stebėjimas mokykloje

Parašykite penkis klausimus, kuriuos norite užduoti mokyklos direktoriui.

Koks buvo pirmasis įspūdis, atvykus į mokyklą?

Kokio amžiaus, kurio lygmens ir kokio dalyko klasę lankėte?

Susitikimas su mokytojais ir buvusiais mokiniais.
Kokia mokinių aplinka? (kaimo, miesto, klasės dydis, lygmuo ir pan.)

Kaip apibūdintumėte klasėje vyravusią atmosferą?
Ką jautėte? Ką girdėjote? Ką matėte?

Kaip slovakų k. mokytojai žiūri į savo mokyklos sistemą?
Kaip apibūdintumėte mokytojo kūno kalbą?

Kokią įtaką slovakų k. mokytojai gali daryti savo mokykloms?

Nurodykite penkis mokytojo ir mokinių veiksmus,
kurie prisideda prie mokymosi.

CERTI4Headmasters

2 diena: refleksijų laikas

CERTI4Headmasters

Stiprybės

Silpnybės

Galimybės

Grėsmės

Rytas. Po visų partnerių pristatymų, užrašykite savo pirmuosius pastebėjimus ir faktus, kuriuos norite atsiminti.

Atlikite savo mokyklos SSGG analizę
Stiprybės

Silpnybės

išvardykite savo:
+ privalumus
+ unikalius ir žemų kaštų išteklius
+ veiksnius, reiškiančius, kad
„atliksite pardavimą“

Galimybės
išvardykite savo:
+ galimybes tobulinti veiklą
+ geras galimybes, kurias
pastebite

SSGG

išvardykite savo:
+ trūkumus, apribojimus
+ tobulintinas sritis
+ veiksnius, dėl kurių
netenkate pardavimų

Pietūs. Kokios gerosios praktikos, kurias pateikė kiti direktoriai, padarė Jums
didžiausią įspūdį? Nurodykite kodėl.

Grėsmės

išvardykite savo:
+ išorės problemas, keliančias
sunkumų veiklai
+ kliūtis, su kuriomis susiduriate
+ konkurentų veiksmus

Pateikė Yohann Fleury http://www.efcocert.eu
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E7

Taikinio centro vertinimo priemonė

Projekto susitikimų vertinimas
Taikinio centras – tai efektyvi projekto susitikimų vertinimo priemonė

Organizavimas
Kaip pasisekė
suorganizuoti
susitikimą?

Produktyvumas
Ar susitikimas
buvo produktyvus?
Įvertinkite.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Dalyvavimas
Koks buvo
dalyvavusiųjų
aktyvumas?

Mokymasis
Kiek išmokote
dalyvaudami
šiame susitikime?

Visi kviečiami pažymėti arba užklijuoti keturis taškus taikinio centre, kad  kiekvienas
įvertintų projekto susitikimą kiekvienu iškeltu klausimu. Viduryje yra aukščiausias balas
(10), o krašte – žemiausias (0). Sužymėjus taškus, kiekvienas gali susidaryti vaizdą ir
apdoroti vertinimo duomenis. Vienintelis būtinas dalykas – pasikalbėti apie balų reikšmę
ir poveikį kitam susitikimui (surašykite šio pokalbio protokolą ir saugokite jį byloje kaip
projekto vertinimo duomenis).
1. Sutikimo pabaigoje užrašykite popieriaus lape, kokias, jūsų manymu, užduotis reikia
atlikti iki kito susitikimo, ir pasidalykite tuo su kitais partneriais, kad sutartumėte dėl
prioritetų kitam laikotarpiui.
2. Galiausiai ne mažiau svarbu yra apibendrinti dalykus, kurių, jūsų manymu, išmokote
įgyvendindami projektą. Saugokite tai kaip tęstinį projekto žurnalą, kad galėtumėte
atkurti savo pačių mokymosi procesą per visą projekto trukmę. (Tam galite naudoti
gražią užrašų knygutę, kuri projektui pasibaigus liks gražiu patirties prisiminimu).
Pateikė Phil Rhebergen http://www.talenteducation.eu/en/
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E8

Projekto peržiūros priemonė

Pažangos dokumentas Europos projektuose
(Nr. …) Tema:

Poveikio vertinimas: kaip bus stebima plėtra?
    • Horizontalus: kas / kaip?
    • Vertikalus: kas / kaip?
    • Išilginis: kas / kaip?
    • Skersinis: kas / kaip?

Aprašymas paraiškos formoje: …
Produktas (pagal užpildytą paraiškos formą)
(Patarimas: nukopijuokite tikslią formuluotę iš paraiškos formos)

Vaidmenys ir susijusiosios šalys

Rezultatai:
a.
b.
c.
d.
…
Kiekvieno miesto / partnerio / organizacijos modernios savybės: SSGG analizė
(Patarimas: pasistenkite paminėti 5 stiprybes / galimybes ir 5 silpnybes / kliūtis)
Esami elementai / stiprybės – kiekvieno
partnerio:
Pastaba. Galima pakeisti:
Kas atliekama kiekvieno partnerio ir pan.? Tam
tikri skaičiai / datos dėl efekto ar poveikio.
(Patarimas. Būkite konkretūs).

Esamos silpnybės – kiekvieno partnerio:
Pastaba. Galima pakeisti:
Kokios perspektyvos?

Galimybės (kiekvieno partnerio)

Kliūtys (kiekvieno partnerio)

1.
2.
3.
4.

Mokytojai:
Mokyklos direktoriai:
Mokiniai:
Ekspertai:
Nacionalinės švietimo organizacijos:
Miesto ar regiono valdžios institucijos:
...
...
Pradedame su:
Sklaida: kaip / kada?
Reikalingos papildomos veiklos?
Tvarkaraštis

Projekto tikslai (2–3 metams)

...

Dėmesys ir prioritetai

Pateikė Phil Rhebergen http://www.talenteducation.eu/en/
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Visual Project Timeline
Vizualinis projekto tvarkaraštis

INCREMENTA projekto būklė
2019 m. balandis

2019 m. spalis

2020 m. balandis

2020 m. spalis

Sklaida ir panaudojimas
Projekto valdymas
01 Vadovas
• 4 projekto susitikimai
(2 internetu ir 2 gyvai)
• Sklaidos veiklos
• Panaudojimo veiklos
• Medžiagos parengimas
• Medžiagos peržiūra ir
redagavimas
• Medžiagos vertimas
Projekto valdymo
planas
Kokybės planas
Sklaidos planas
Panaudojimo planas
Ataskaitos

Kūrybiškumo skyrius
Bendradarbiavimo
skyrius
Kokybės patikra

03 Internetinė platforma
• Programos parengimas
• Medžiagos parengimas
• Peržiūra ir redagavimas
• Vidinis testavimas
• Vertimas
• Nacionalinis testavimas

Mokymo planas
Mokymo medžiaga
(galutinai peržiūrima)

• Žaidimo
projektavimas
• Scenarijaus
apibrėžimas
• Sprendimų medis
• „Beta“ testavimas
• Vertimas
• Išbandymas
WIP stalo žaidimai
WIP mini žaidimai

Supplied by Kathryn Cormican: http://creativityandcollaboration.com/
Pateikė
Kathryn Cormican http://creativityandcollaboration.com

Mitų griovimas: Europos lygmens projektų valdymas
75

Sklaidos
renginiai x 7

Įtaka

Veiklos

02 Mokymai

Produktai

Mythbusting European Project Management
75

2018 m. spalis

Priedai
Tarptautinės projekto komandos kūrimas
Įtraukiamojo pobūdžio lyderystė:
https://inclusiveleadership.eu/il_theoreticalframework_en.pdf

Projekto valdymas tarptautinėje projekto komandoje
Žinių perdavimo šaltiniai ir priemonės:
http://www.cihrirsc.gc.ca/e/49443.html
Loginio modelio kūrimo vadovas:
https://www.wkkf.org/resource-directory/resource/2006/02/wk-kellogg-foundationlogic-model-development-guide
Pokyčių teorija:
https://www.thinknpc.org/resource-hub/creating-your-theory-of-change-npcspractical-guide/

Poveikis ir sklaida
Poveikio ir sklaidos priemonių rinkinys (Europos Komisija):
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-results/impact-anddissemination-toolkit_en
„Impact+ Toolkit“ (Jungtinės Karalystės nacionalinė agentūra):
https://www.erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation
„ImpactTool“ (Nyderlandų nacionalinė agentūra):
https://www.erasmusplus.nl/en/impacttool-strategicpartnerships
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